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Sodni register
CELJE
Rg-38213
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03357 z dne 12. 3. 1996 pod št.
vložka 1/06454/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5864259
Firma: BRINOVCAR & Co. – ENIGMA
IMPEX, d.n.o., Celje, Zatišje 13
Skrajšana firma: BRINOVCAR & Co. –
ENIGMA IMPEX, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Zatišje 13
Ustanovitelja: Brinovcar Branco, Burscheid - ZR Nemčija, Liesendahler Weg 6a, in
Brinovčar Angelika, Celje, Zatišje 13, vstopila 18. 7. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Brinovcar Branco in Brinovčar Angelika, imenovana 18. 7. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom.
KOPER
Rg-26938
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01855 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TIGEST, trgovina, finančne in komercialne storitve, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/03819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: spremembo družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5732336
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Živec Ana, izstopila
30. 5. 1994; Godani Tiziana, vložila
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1,350.000 SIT, in Mercanti Roberto, vložil
150.000 SIT, oba iz Trsta, Italija, Via Giulia
6, vstopila 30. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-36113
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02746 z
dne 28. 3. 1996 pri subjektu vpisa SAN
GIUSTO COMMERCE – posredovanje
in trgovina, d.o.o., Lucija, Ukmarjeva 16,
Portorož, sedež: Lucija, Ukmarjeva 16,
6320 Portorož, pod vložno št. 1/01602/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5433169
Firma: POVRŠNAR HOLDING, posredovanje in trgovina, d.n.o., Lucija
Skrajšana firma: POVŠNAR HOLDING,
d.n.o., Lucija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Povšnar Mirko, višji socialni delavec, Divača, Lokev 112, in Povšnar Boža, višja fizioterapevtka, Portorož,
Ukmarjeva 16, vstopila 28. 11. 1990, vložila po 1.000 SIT, vstopila 28. 11. 1990, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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

Leto VII

na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v

Stran 4702

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 61 – 3. X. 1997

diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice,
pri dejavnosti 74.12 pa je izvzeta revizijska
dejavnost.

si, revijami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Matična št.: 5449308
Firma: TRIBUNA GRAFIKA, stotirve,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TRIBUNA GRAFIKA,
d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);

LJUBLJANA
Rg-39382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19514 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LABORS, Export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 19, sedež: Kamniška
19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5799422
Osnovni kapital: 1,684.851 SIT
Ustanovitelja: Božič Roman in Božič Silva, oba iz Ljubljane, Linhartova 90, vstopila 28. 12. 1994, vložila po 842.425,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Božič Romana in Urankar Miha, izstopila 28. 12. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorja Božič Romana in Urankar Miha,
razrešena 28. 12. 1994; Božič Roman in
Božič Silva, razrešena 28. 12. 1994 kot zastopnika in imenovana za direktorja, ki zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52472 Trgovina na drobno s časopi-

Rg-30668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17921 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu vpisa SCT-PROJEKT VISOKE
ZGRADBE, d.o.o., sedež: Vojkova cesta
65, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in dejavnosti ter povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5460018
Firma: SCT-PROJEKT VISOKE
ZGRADBE, projektiranje, inženiring in
svetovanje, d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste tehnika, Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstop 21. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.
Rg-42687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16655 z dne 5. 6. 1996 pri subjektu vpisa
SLIDE, d.o.o., proizvodno, trgovsko in posredniško podjetje, Kamnik, Kebetova št.
4, sedež: Kebetova št. 4, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/15652/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5595436
Osnovni kapital: 1,697.239 SIT
Ustanovitelja: Čop Anton, Kamnik, Kebetova 4, in Štebe Alojz, Stuttgart, Nemčija,
Sigmundstr. 4, imenovana 12. 11. 1991, vložila po 848.619,50 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-46779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03609 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa LBF, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zvonarska 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo
firme s temile podatki:
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7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Rg-46780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03610 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa INFOMEDIA 3 FILMING, Družba
za proizvodnjo in distribucijo vseh vrst
filmov in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod jelšami 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10479/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5447615
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 452
Gradnja objektov in delov objektov 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine.

Ustanovitelja: Boek Boštjan, Medvode,
Medvoška cesta 10, in Bjeljarević Zdravko,
Vitkovci, Občina Tešanj, vstopila 13. 5.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Boek Boštjan in Bjeljarević Zdravko, imenovana 13. 5. 1996, zastopata družbo kot vodji poslov.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 747 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02356 z dne 24. 6. 1996 pod vložno št.
1/28062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5945542
Firma: BOEK & CO, storitve in trgovina, d.n.o., Medvode, Medvoška cesta 10
Skrajšana firma: BOEK & CO., d.n.o.,
Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Medvoška cesta 10

Rg-47288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02992 z dne 19. 8. 1996 pod vložno št.
1/28258/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5950970
Firma: VIBEX BRUMEN, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska ulica 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Brumen Vitoslav in Brumen Gorazd, oba iz Ljubljane, Šišenska ulica 9, vstopila 10. 6. 1996, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brumen Vitoslav, imenovan 10. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-47620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01344 z dne 15. 7. 1996 pod vložno št.
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1/28180/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5936705
Firma: WOLZ – ZOBOTEHNIKA,
d.o.o., za proizvodnjo zobotehničnih pripomočkov
Skrajšana firma: WOLZ – ZOBOTEHNIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108
Osnovni kapital: 1,537.105 SIT
Ustanovitelj: Stefan Georg Erwin Wolz,
Nemčija, Weinheim, vstop 12. 3. 1996, vložek 1,537.105 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bukovec Robert, Ljubljana, Celovška
108, imenovan 12. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 3310 Proizvodnja medicine in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

iskanja nahajališč; 151 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja
mesnih izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 158 Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja pijač; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 232 Proizvodnja naftnih derivatov; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
361 Proizvodnja pohištva; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 454 Zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;

6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-47668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03333 z dne 15. 7. 1996 pod vložno št.
1/28177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5952646
Firma: TRI M INTERNATIONAL,
d.o.o., podjetje za mednarodno trgovino
in inežniring, Ljubljana, Polanškova 6
Skrajšana firma: TRI M INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Polanškova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Semyak Mykola, M. Rivne, Kotljarevskoga 20/10, Ukraine, vložil
765.000 SIT, in Kolajev Viktor, Rovno, Ul.
Dragomanova 14, Ukraine, vložil 735.000
SIT – vstopila 24. 6. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurista Semyak Mykola in Kolajev Viktor
ter direktirica Medved Zoja, Ljubljana,
Planškova 6, ki zastopa družbo brez omejitev, imenovani 24. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1996: 011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 013 Mešano
kmetijstvo; 020 Gozdarstvo in gozdarske
storitve; 111 Pridobivanje nafte in zemeljskega plina; 112 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez

Rg-47678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03699 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TRI M INTERNATIONAL, d.o.o.,
podjetje za mednarodno trgovino in inženiring, Ljubljana, Polanškova 6, sedež:
Polanškova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5952646
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Semyak Maksym, Rovne, Ul. Dragomanova 14, Ukrajina, imenovan 24. 6. 1996.
Rg-47924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16693 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa
MONTOPREMA, Podjetje za proizvodnjo, inženiring in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Strahomer 2, 1292 Ig,
pod vložno št. 1/12947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5504996
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Susman Erika Marija,
Ig, Strahomer 2, vstop 29. 7. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje
Rg-48064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02074 z dne 23. 5. 1996 pod vložno št.
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1/27910/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5944791
Firma: KLANČAR & sinovi, d.n.o.,
družba za gostinsko in storitveno dejavnost
Skrajšana firma: KLANČAR & sinovi,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Marjekova pot 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Klančar Ivan in Klančar
Primož, oba iz Ljubljane, Marjekova pot 9,
vstopila 23. 4. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Klančar Ivan, ki zastopa in predstavlja
družbo neomejeno, doma in v tujini, in prokurist Klančar Primož, imenovan 23. 4.
1996.
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za

gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8042 Drugo izobraževanje.

nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02324 z dne 12. 9. 1996 pod vložno št.
1/28330/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5945445
Firma: DE & NI, komerciala in turizem, d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: DE & NI, d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Blatnica 16, IOC
Trzin
Osnovni kapital: 1,990.000 SIT
Ustanovitelja: Baričević Kristan Denis,
vložil 975.100 SIT, in Baričevič Nikola, vložil 1,014.900 SIT, oba iz Ljubljane, Prušnikova ulica 11, vstopila 22. 8. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Baričević Nikola, imenovan 22. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-

Rg-48129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02872 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa HEMO, marketing in trgovina,
d.o.o., sedež: Strma pot 9, 1331 Dolenja
vas, pod vložno št. 1/21999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5732492
Firma: HEMO MARKETING, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HEMO MARKETING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Henigman Dušan in Henigman Mojca, oba iz Dolenje vasi, Strma
pot 9, vstopila 1. 3. 1993, vložila po 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Henigman Dušan in Henigman Alenka, oba iz Dolenje vasi, Strma pot 9, imenovana 4. 6. 1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 517 Druga trgovi-
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na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

tve, k.d., sedež: Borštnikova 13, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5868360
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852
Splošna mehanična dela; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71212 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-46463
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00903 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KOLBL, trgovina in stori-

Rg-46465
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01120 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/10008/00 vpisalo v sodni

MARIBOR
Rg-46461
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01050 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/10010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5968020
Firma: DAYTONA, družba za trgovino, gostinstvo, turizem, prevozništvo in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DAYTONA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sobočan Dušan in Sobočan Neža, oba Miklavž na Dravskem polju,
Cesta v Dobrovce 7, vstopila 21. 8. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sobočan Dušan, imenovan 21. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Sobočan Neža, imenovana 21. 8. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 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;
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regiter tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5980950
Firma: LEMOS, gostinstvo in turizem,
d.o.o.
Skrajšana firma: LEMOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prisojna ulica 8a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lep Bojan, Maribor, Prisojna ulica 8a, vstop 20. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lep Bojan, imenovan 20. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-46469
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01159 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GASTRO INTER FOOD,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Zolajeva ulica 21, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03897/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka, spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5486483
Firma: GASTRO INTER FOOD, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o. – v
stečaju
Skrajšana firma: GASTRO INTER
FOOD, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Tašner Zlata, razrešena 1. 10.
1996; prokurist Muršec Janko, razrešen 1.
10. 1996; stečajni upravitelj Rijavec Elio,
Maribor, Slovenska 39, imenovan 1. 10.
1996.

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobčanih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

Rg-46468
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00596 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu vpisa MARIBORSKA MLEKARNA,
d.o.o., sedež: Osojnikova ulica 5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti ter zastopnikov in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5205921
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dominko Štefan, razrešen 5. 4. 1992
kot pomočnik direktorja; direktor Zajšek
Alojz, razrešen 31. 5. 1996; direktor Vračko Bogdan, Orehova vas-Slivnica, Kolmanova ulica 21, Radizel, imenovan 1. 6.
1996, ne sme brez poprejšnjega soglasja
upravnega odbora sklepati pravnih poslov
ali sprejemati odločitve glede: nabave, prodaje ali obremenitve nepremičnin, katerih
vrednost presega 5 % osnovne glavnice, o
investicijah, katerih vrednost presega 10 %
osnovne glavnice, o najemanju posojil in
kreditov, katerih vrednost presega 20 %
osnovne glavnice, o ustanavljanju ali ukinjanju delov proizvodnje (obratov, poslovnih enot), uvajanju ali ukinitvi dejavnosti
in opredelitvi splošnih pogojev gospodarjenja oziroma poslovanja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46470
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01099 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KOMMUNIO, podjetje za
trgovino, inženiring in storitve, d.o.o., sedež: Ulica talcev 15, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08486/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme,
dejavnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5778638
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 3-5
Ustanovitelj: ULTRA, d.d., Pesnica pri
Mariboru, 218, vstop 20. 10. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hrovat Zlatka, razrešena 15. 7.
1996; direktor Mikič Marko, Maribor, Štrekljeva 76, imenovan 15. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9304 Pogrebne storitve.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 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; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnega tipa;
1713 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-

nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gonjil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in dodelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2651 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin, po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-

Rg-46471
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/01411 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu vpisa ATHENS, trgovina, ingeniring,
svetovanje, d.o.o., sedež: Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5408377
Firma: ATHENS, trgovina, ingeniring,
proizvodnja, svetovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Salamunič Neven, Maribor,
Cafova ulica 6, vstop 16. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Salamunič Neven, imenovan 17. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kmetič Aleksandra, Maribor, Vzhodna ulica 32, imenovana 25. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501
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nja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2742 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 294/0 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2995 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 296/0 Proizvodnja orožja in streliva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-

vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri podaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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 deblo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5141 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
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mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7140 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

12, imenovan 15. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni 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 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pod šifro dejavnosti: J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-46473
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01165 z dne 7. 10. 1996 pod
št. vložka 1/09012/02 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Firma: AVTOHIŠA KOLMANIČ &
CO., podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Zolajeva 15, Podružnica leasing & rent-a-car
Skrajšana firma: AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO., d.o.o., Podružnica Leasing & rent-a-car
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Ob ribniku 13
Ustanovitelj: AVTOHIŠA KOLMANIČ
& CO., podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Maribor, Zolajeva 15, vstop 15. 5. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kastelic Božidar, Maribor, Židovska

Rg-46474
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00897 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/10000/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957460
Firma: MGH-T, terminsko poslovanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: MGH-T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mariborska borzno-posredniška hiša, d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, vstop 29. 7. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Judar Srečko, Ruše, Industrijska ulica 16, imenovan 29. 7. 1996, je pooblaščen,
da zastopa družbo posamično in brez omejitev, razen pri poslih, kjer je potrebna predhodna odobritev ustanovitelja, in sicer: pri
nakupu in prodaji osnovnih sredstev družbe, če vrednost presega 1,000.000 SIT (en
milijon 00/100); pri dajanju in najemanju
kreditov in sklepanju depozitnih pogodb.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 6711 Storitve finančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-46476
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00661 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KLOBASA, podjetje za organiziranje in izvajanje prevozov, zastopniške storitveno-proizvodne dejavnosti,
d.o.o., sedež: Zgornje Hoče 49č, 2311 Hoče, pod vložno št. 1/02023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, poslovnih deležev, naslova
družbenika, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5362601
Firma: KLOBASA, družba za prevozniške storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o.
Ustanovitelja: Klobasa Andrej, izstop
1. 2. 1996; Klobasa Zalika, Hoče, Zgornje
Hoče 49č, vstop 18. 12. 1989, vložek
28,894.488 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klobasa Leopold, Hoče, Zgornje Hoče,
49č, vstop 16. 11. 1990, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Klobasa Andrej, Hoče, Zgornje Hoče
49, imenovan 1. 2. 1996; direktorica Klobasa Zalika, imenovana 1. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-46478
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01167 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LINE, projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o. sedež: Trg Borisa Kidriča 7, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, firme, dejavnosti ter akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5438691
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
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mičninami; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
pdoročju družboslovja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

pri subjektu vpisa ZLATA MONETA,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe z dne 9.
4. 1996, sklep o povečanju osnovnega kapitala in spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5850762
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pfeifer Boris, razrešen 9. 4. 1996;
direktor Stonič Radovan, Pekre-Limbuš,
Pod izviri 7, imenovan 10. 4. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da je za sklenitev naslednjih pogodb potrebno soglasje nadzornega sveta: pogodbe, za katere je tako določeno s poslovnim načrtom; plačilo provizije
v delnicah investicijske družbe; najemanje
in dajanje posojil izven meja, določene s
poslovnim načrtom; pogodbe o prenosu,
opravljanje poslov plačilnega prometa,
hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja
poslov o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na borzi; izplačilo predčasnih dividend.

Rg-46486
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01092 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KAVA, pražarnica, cvetličarstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Košaški
dol 97, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, osnovnega kapitala, družbenika, dejavnosti,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5820294
Firma: KAVA, trgovina in storitve,
d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Tyrševa ulica 3
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Marvin Borislav, izstop 26.
8. 1995; Tabak Branko, Maribor, Prušnikova 46, vstop 26. 8. 1996, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marvin Borislav, razrešen 26. 8.
1996; direktor Tabak Branko, imenovan 26.
8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-46479
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00522 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/11 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Raziskovalni in izobraževalni center
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova ulica 14
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gusel Leo, Maribor, Hrastje 20d, imenovan
15. 12. 1995, zastopa kot predstojnik centra
z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; visokošolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-46480
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00779 z dne 11. 10. 1996

Rg-46484
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00407 z dne 14. 10. 1996
pri subjektu vpisa MDT & T, podjetje za
medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo, d.o.o., sedež: Prežihova 21, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01493/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5617758
Ustanovitelji: Veble Andrej, Maribor,
Prežihova 21, vstop 8. 2. 1990, vložek
657.279,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vokač Damijan, Maribor, Gregorčičeva
15, vstop 8. 2. 1990, vložek 657.279,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slokan Samo, Maribor, Marčičeva ulica 4, vstop
24. 1. 1994, vložek 657.279,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flisar Dušan, Maribor, Strossmayerjeva 32, vstop 24. 1. 1994,
vložek 657.279,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Heričko Avgust, Kamnica, Cesta v Rošpoh 129, vstop 4. 9. 1995, vložek
657.279,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 85122 Specialistična
ambulantna dejavnost.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-46487
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00577 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LAKY, podjetje za izvajanje zabavnih parkov in gostinstvo, d.o.o.,
sedež: Pesnica 36c, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno št. 1/09523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5901022
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-46489
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01142 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/10013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5981212
Firma: FRUTAMA, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FRUTAMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska 81
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelji: Bedjanič Milan, Fram,
Fram 117a, vstop 20. 9. 1996, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Benič Zorislav, Maribor, Prušnikova 52, vstop 20. 9.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vičar Jaro, Ljubljana, Grintovška
16, vstop 20. 9. 1996, vložek 880.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist Bedjanič Milan, imenovan 20. 9.
1996; direktor Benič Zorislav, imenovan 20.
9. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Vičar Jaro, imenovan 20. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 2543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; Proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 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; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdekov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-

lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; J 67.13 sme družba
opravljati le dejavnost zastavljalnic in menjalnic; K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-46491
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01020 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu vpisa DE FACTO TRADE, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Glavni trg 17b,
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2000 Maribor, pod vložno št. 1/09397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5880823
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 30
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Žmauc Simona, izstop
26. 3. 1996; Napast Nataša, izstop 11. 4.
1996; Namestnik Irena, izstop 11. 4. 1996;
Hvauc Mira, Orehova vas-Slivnica, Ulica 1.
maja 23, vstop 19. 4. 1996, vložek 3,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ENERGOPLAN, d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
23. 11. 1994, vložek 615.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Milfelner Miran, Maribor, Sokolska ulica 30, vstop 23. 11. 1994,
vložek 45.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krumpak Drago, Mengeš, Reboljeva
23, vstop 23. 11. 1994, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Žmauc Simona, razrešena 19. 4. 1996;
direktorica Hvauc Mira, imenovana 19. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Hvauc Srečko, Orehova vas-Slivnica,
Ulica 1. maja 23, imenovan 19. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 2215 Drugo založništvo; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-

na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Pod šifro dejavnosti: J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci; O 92.711 prirejanje klasičnih iger na srečo se dopiše, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega zakonsko
določenega zneska 400.000 SIT.

subjektu vpisa TAM BUS, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03332/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5442419
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Naglič Bojan, razrešen 5. 8.
1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imenovan 5. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46498
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00997 z dne 15. 10. 1996 pri

Rg-46499
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01017 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TAM BUS, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno
št.1/03332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5442419
Firma: TAM BUS, proizvodnja storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TAM BUS, d.o.o. – v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žagar Mirko, razrešen 12. 8. 1996;
stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor,
Štantetova 4, imenovan 12. 8. 1996.
Rg-46501
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00883 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PLANIKA, trgovsko podjetje, p.o., sedež: Trg svobode 12, 2310
Slovenska Bistrica,
pod vložno št.
1/00928/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in tipa zastopnika
ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5002729
Firma: PLANIKA, trgovsko podjetje,
d.d.
Skrajšana firma: TP PLANIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 201,696.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 3.
4. 1996, vložek 20,168.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 3. 4. 1996,
vložek 22,792.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 3.
4. 1996, vložek 40,344.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve delnic, vstopili 3. 4. 1996, vložili
40,264.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
3. 4. 1996, vložili 78,128.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stegne Milan, Slovenska Bistrica, Cesta
XIV. divizije 2, imenovan 10. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Drozg Vida, Poljčane, Podboč 3, imenovana 8. 10. 1996.
Člani nadzornega sveta: Lukman Franc,
Turnšek Ida in Rubin Anton, vsi vstopili
3. 4. 1996.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-

mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdeki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP 00693/00451-1996/AK z dne 25.
7. 1996.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

organiziranje in izvajanje iger za zabavo,
d.o.o., sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/03507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5466440
Osnovni kapital: 1,758.422,90 SIT
Ustanovitelji: COIN IN Freizeitgestaltungsgesellschaft m.b.H., Gradec, Avstrija,
Gradec, vstop 22. 12. 1990, vložek 28.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TGP
POHORJE, podjetje za zdravstvo, turizem
in rekreacijo, p.o., Maribor, Heroja Šlandra
10, vstop 22. 12. 1990, vložek 1,617.622.90
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MERX
HOLDING, d.o.o., Celje, Kosovelova 16,
vstop 12. 12. 1991, vložek 102.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; RADENSKA,
zdravilišče, podjetje za zdravstvo, turizem
in gostinstvo, d.o.o., Radenci, Zdraviliško
naselje 9, vstop 22. 12. 1990, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi,
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pod šifro dejavnosti O 92.711 prirejanje
klasičnih iger na srečo se dopiše, samo za
tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v
okviru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 400.000 SIT.

Rg-46502
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00006 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JACK POINT, podjetje za

Rg-46503
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00657 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu vpisa PINGI, podjetje za kulturno
plesni management, d.o.o., sedež: Meljska
cesta 33, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06322/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacjo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5657725
Firma: PINGI, podjetje za kulturno-plesni management, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kocbek Rudolf, Maribor,
Meljska cesta 33, vstop 15. 6. 1992, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bohak Branko, Maribor, Plečnikova 9, vstop
15. 6. 1992, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bohak Alenka, Mari-

Št. 61 – 3. X. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4715

bor, Plečnikova 9, vstop 14. 3. 1993, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Imenšek Natalija, Maribor, Framska 3, vstop
21. 6. 1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

pod št. vložka 1/00857/25 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut za
gradbeništvo in promet
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Škrabl Stanislav, Maribor, Nad reko 12,
imenovan 22. 6. 1996, zastopa kot predstojnik inštituta za omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize.

7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-46504
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00508 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/27 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilne in konfekcijske procese
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vrhovnik Vekoslav, Maribor, Devova 18, imenovan 22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; visokošolsko izobraževanje.
Rg-46505
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00510 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/26 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tehnologijo materialov
Pravnoorg. oblika: inštitut
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Leš
Peter, Maribor, Prešernova 10, imenovan
22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik inštituta z omejitvijo, da ne more razpolagati z
nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; visokošolsko izobraževanje.
Rg-46506
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00500 z dne 18. 10. 1996

Rg-46507
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00509 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/24 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za mehaniko
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oblak Maks, Maribor, Gosposvetska 19a, imenovan 22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; visokošolsko izobraževanje.
Rg-46508
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00518 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/23 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za organizacijske vede, Raziskovalni center
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 4000 Kranj, Prešernova ulica 11
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vuk
Drago, Kranj, Kriška 10, imenovan 22. 6.
1995, zastopa kot predstojnik centra z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
7210 Svetovanje o računalniških napravah;

Rg-46509
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00520 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/21 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za organizacijske vede, Center
za izobraževanje in svetovanje
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 4000 Kranj, Prešernova ulica 11
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vukovič Goran, Ljubljana, Primožičeva ulica
1, imenovan 22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik centra z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; visokošolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod šifro dejavnosti: k 74.12 se dopiše
razen revizijske dejavnosti; K 74.14 se dopiše razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-46510
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00498 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/20 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Koroška cesta
160
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Papotnik Amand, Pekre-Limbuš, Lackova 219,
imenovan 22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik inštituta z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; visokošolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-46515
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00516 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/15 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Pravna fakulteta, Inštitut za javne finance in finančno pravo
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Mladinska ulica 9
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Maurič Ervin, Destrnik, Vintarovci 52, imenovan 22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 se dopiše
razen opravljanja revizijske dejavnosti; K
74.14 se dopiše razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 2000 Maribor, Koroška cesta
160
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zorko Terezija, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica 3, imenovana 22. 6. 1995, zastopa kot
predstojnica inštituta z omejitvijo, da ne more razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2222 Drugo tiskarstvo; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

subjektu vpisa INTRA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kajuhova 37, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/02266/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, stalnega prebivališča družbenika
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5373514
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ban Mario, Slovenska Bistrica, Kajuhova 37, vstop 5. 3. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ban Mario, imenovan 5. 3. 1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdekli; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
720 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-46517
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00519 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/13 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za organizacijske vede, Založba Moderna organizacija
Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: 4000 Kranj, Prešernova 11
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vukovič Goran, Ljubljana, Primožičeva ulica
1, imenovan 22. 6. 1995, zastopa kot predstojnik založbe z omejitvijo, da ne more
razpolagati z nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov.
Rg-46518
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00499 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/12 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev Inštituta
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Pedagoška fakulteta, Znanstveni inštitut

Rg-31518
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01430 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STAVBING, projektiranje
in inženiring, d.o.o., sedež: Razlagova 11,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/01814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uvedbo
stečajnega postopka, spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5078245
Firma: STAVBING, projektiranje in inženiring, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: STAVBING, d.o.o. – v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kočar Darko, razrešen 12. 12. 1995;
stečajni upravitelj: Gavez Stane, Maribor,
Cankarjeva 23, imenovan 12. 12. 1995.
Rg-38145
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00931 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SAGA, trgovina, poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Pivolska 12, 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/02893/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5668867
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Stopar Ljudmila, Hoče,
Pivolska 12, vstop 30. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1996: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.
Rg-39765
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05031 z dne 7. 5. 1996 pri

Rg-41102
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01461 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MLM, vzdrževanje in energetika, d.o.o., sedež: Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03735/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, pooblastil zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5478359
Ustanovitelj: Mariborska livarna Maribor, d.o.o., Maribor, Oreško nabrežje 9,
vstop 20. 3. 1991, vložek 3,855.989 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šahman Božo, Maribor, Borova vas
10, imenovan 9. 5. 1996, mora pridobiti
predhodno soglasje ustanovitelja za sklepanje pogodb o nakupu, prodaji in obremenitvi nepremičnin in premičnin v vrednosti
nad tolarsko protivrednostjo 100.000 DEM
ter o vlaganju kapitala v druge družbe.
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
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2852 Splošna mehanična dela; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5170 Druga trgovina na debelo; 6312 Skladiščenje; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Družba opravlja poleg navedenih dejavnosti še: N 85.325 – dejavnost invalidskih
podjetij.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

ditist, vstopil 15. 4. 1995, vložek 1.892,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tavčar Josip, imenovan 15. 4. 1995,
zastopa družbo posamično, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 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; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-

klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkukžci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s

Rg-41847
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00364 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TVT, družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., sedež:
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05628/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5611636
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.
Rg-42885
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00535 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MUSEY, promocija marketing, d.o.o., sedež: Kinetova 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno družbo s temile podatki:
Matična št.: 5889871
Firma: MUSEY ECOLOGIC-TAVČAR,
ekološki razvoj, svetovanje, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, prevozništvo, storitve in
raziskovanje, k.d.
Skrajšana firma: MUSEY ECOLOGICTAVČAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Šlandra 9
Ustanovitelja: Tavčar Josip – komplementar, Maribor, Klinetova 14, vstop 15. 4.
1995, vložek 92.277,60 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; koman-
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svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjiž-

nic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti d.n.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-

Rg-42907
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00800 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LOVENIJA, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 28-30, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5494028
Firma. HIMOMONTAŽA, družba za
montažo, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HIMOMONTAŽA,
d.o.o.
Ustanovitelja: Kokol Anton, Maribor,
Razlagova 17, vstop 20. 12. 1995, vložek
1,001.333,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mladenič Marjan, Maribor-Brestanica, Pod vinogradi 6, vstop 8. 7. 1996, vložek 500.666,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44481
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00606 z dne 20. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SAUS, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Jocova 67, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05706/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5691435
Firma: SAUS, gradbeno, trgovsko, proizvodno, posredniško in storitveno podjetje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
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zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro: G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; K 74.12 ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; K 74.14 ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Titova
cesta 87
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štajnbaher Ljudmila,
Slovenska Bistrica, Šlandrova ulica 13,
vstop 25. 7. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štajnbaher Mladen, Slovenska Bistrica, Šlandrova ulica 13, imenovan 25. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade, sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1588
Proizvodnja homogenziranih živil in dietetične hrane; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 254 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5164 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

Rg-44495
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00885 z dne 12. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09973/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957346
Firma: BIETAL, družba za storitve,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BIETAL, d.o.o.
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pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba opravljati le dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod šifro
dejavnosti K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro dejavnosti
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pod šifro dejavnosti K 74.60
sme družba opravljati le dejavnost varovanja.

Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-45653
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00915 z dne 19. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5967988
Firma: M K S – T, podjetje za trgovino
in storitvene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: M K S – T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica borcev 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rojko Franc, Maribor, Ulica heroja Vojka 26, vstop 2. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rojko Franc, imenovan 2. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Kolar Jasna, Maribor, Partizanska cesta 6, imenovana 2. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401

Rg-45659
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00395 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa UNDINA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Štantetova
28, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08362/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5906873
Firma: UNDINA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14
Ustanovitelja: Karničnik Janez, izstop
18. 3. 1996; Holjević Vladimir, Maribor,
Štantetova 6, vstop 18. 3. 1996, vložek
821.587,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muraus Jernej, Maribor, Borštnikova 37,
vstop 18. 3. 1996, vložek 821.587,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Karničnik Janez, razrešen 18. 3. 1996;
direktor Holjević Vladimir, imenovan 18. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direktor Muraus Jernej, imenovan 18. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
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kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 3612 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74842 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnost: K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti;
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-45661
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00995 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. STP, podjetje za storitve, trgovino, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5943477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerar Milan, razrešen 5. 7. 1996; direktor Dragar Mirko, Maribor, Trčova 158,
imenovan 5. 7. 1996, za pravne posle glede
odtujitve ali obremenitve nepremičnin ter
najemanje kreditov potrebuje pisno soglasje družbenika.
Rg-45681
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00672 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. GONILA, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5939933
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerar Milan, razrešen 10. 6. 1996;
direktor Bende Gorazd, Maribor, Regentova 10, imenovan 10. 6. 1996, za pravne
posle glede odtujitve ali obremenitve nepremičnin ter najemanje kreditov potrebuje
pisno soglasje družbenika.
Rg-45682
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00675 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. LIVARNA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5944333
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerar Milan, razrešen 10. 6. 1996;
direktor Hrastnik Darko, Celje, Pod kostanji 24, imenovan 10. 6. 1996, za pravne
posle glede odtujitve ali obremenitve nepremičnin ter najemanje kreditov potrebuje
pisno soglasje družbenika.
Rg-45694
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03524 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ALUPAK, podjetje za proizvodnjo oplemenitenih folij, d.o.o., sedež:
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/08011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika, tipa in omejitev zastopnika ter zastavno
pravico s temile podatki:
Matična št.: 5744946
Ustanovitelja: IMPOL, industrija metalnih polizdelkov, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, vstop 3. 3. 1993, vložek
49,598.787 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TELOH, izobraževalno trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenska Bistrica, Moše Pijade
26, vstop 15. 9. 1993, vložek 198,395.149
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Maček Zdenko, Slovenska Bistrica,
Moša Pijade 26, imenovan 15. 9. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Na podlagi pogodbe o nakupu poslovnega deleža z dne 15. 9. 1993 se vpiše zastavna pravica na 80 % poslovnem deležu
TELOH, d.o.o., ki ga ima v družbi
ALUPAK, d.o.o., za terjatev v znesku tolarske protivrednosti 2,800.000 DEM z obrestmi razvidnimi iz pogodbe in predkupna pravica na istem deležu, oboje v korist Industrije metalnih polizdelkov IMPOL, d.o.o.,
Slovenska Bistrica.

Ustanovitelja: Lipovšek Dragoslava, vložek 785.080 SIT in Babič Ivan, vložek
785.800 SIT, oba Starše, Loka 5g, vstopila
18. 1. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lipovšek Dragoslava, imenovana 18.
1. 1994, zastopa družbo posamično brez
omejitev; direktor Babič Ivan, imenovan 18.
1. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti.

gih izdelkov iz lesa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2645 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov iz gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transprotnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih intrumentov in naprav
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523

Rg-45695
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00370 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GE RO, trgovska družba
za prodajo orodja, d.o.o., sedež: Medvedova 21, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5915112
Firma: GE RO, družba za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Sedež: 2311 Hoče, Prisojna ulica 13
Ustanovitelji: Kerschhofer Alfred, razrešen 29. 3. 1996; Haberl Roland, razrešen
29. 3. 1996; Krische Wilfried Otto, razrešen
29. 3. 1996; Apohal Roland, Hoče, Prisojna
ulica 13, imenovan 29. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Apohal Robert, Hoče, Prisojna ulica
13, imenovan 14. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Kerschhofer Alfred,
razrešen 29. 3. 1996.
Rg-45696
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00844 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BIMAPACK, izvoz, uvoz,
marketing, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09016/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5821924
Ustanovitelja: Pentek Rafael, Hoče, Zelena ulica 9, vstop 8. 10. 1993, vložek
1,114.915,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bilokalnik Holding, izstop 12. 7.
1995; Bilokalnik-Vanjska trgovina, d.o.o.,
Koprivnica, R Hrvaška, Dravska b.b., vstop
12. 7. 1995, vložek 1,114.915,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-45698
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00391 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ILEX, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Goriška 17a, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, naslova družbenikov in zastopnikov, spremembo dejavnosti, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5596823
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Dvorjane 29

Rg-45706
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00337 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu vpisa EXPERTO INTERNATIONAL,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Limbuška 32a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti,
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5656346
Firma: EXPERTO INTERNATIONAL,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelji: Lerchbacher Edward, izstop 1. 6. 1994; Rettmaier Bernhard, izstop
1. 6. 1994; METIOR Ges.m.b.H, Graz, Avstrija, Burenstrasse 47, vstop 13. 7. 1992,
vložek 610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klopčič Robert, Pekre-Limbuš, Bezjakova 67, vstop 1. 6. 1993, vložek 747.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hasewend
Ernst, Deutschlandsberg 8530, Avstrija, Erbeweg 110, vstop 1. 6. 1994, vložek 167.775
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Klopčič Bojan, Pekre-Limbuš, Bezjakova ulica 67, imenovan 13. 7. 1992, zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Lerchbacher Edward, razrešen 1. 6. 1994;
družbenik Rettmaier Bernhard, razrešen 1.
6. 1994; prokurist Hasewend Ernst, imenovan 1. 6. 1994; prokurist Klopčič Robert,
imenovan 1. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1996:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
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Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializirianih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejvnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; J 67.13 sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-45712
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01032 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TRIDEX, podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem in storitve,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva cesta 56, 2000
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Maribor, pod vložno št. 1/01362/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5317606
Firma: TRIDEX, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Slave Klavore 5
Ustanovitelj: Golec Marina, izstop 12. 7.
1996; Križanič Martin, Maribor, Kamniška
8, vstop 1. 12. 1989, vložek 1,917.288 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Križanič Martin, imenovan 12. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-

nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje;7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-45714
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01438 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PROTIS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Gorkega 11, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/05073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5578094
Ustanovitelj: Curk Milan, izstop 24. 10.
1995; Mirnik Štefan, Maribor, Mladinska
39, vstop 24. 10. 1995, vložek 1,504.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mirnik Štefan, imenovan 24. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Rožmarin Curk Cirila, razrešena 24.
10. 1995; družbenik Curk Milan, razrešen
24. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45716
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00898 z dne 17. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09983/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957516
Firma: VOBIČ T & CO., družba za
trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VOBIČ T & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pohorskega bataljona 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vobič Drago, Maribor,
Šarhova ulica 23, vstop 1. 7. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pejovič Tanja, Maribor, Prušnikova 20,
vstop 1. 7. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pejovič Tanja, imenovana 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50102 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatano
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
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tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485

Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
šprotnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-45721
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00836 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. TRONIK, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5943477
Firma: M.P.P. STP, podjetje za storitve, trgovino, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o.
Skrajšana firma: M.P.P. STP, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7470
Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Pod šifro dejavnosti G 52.74 – druga
popravila, se dopiše krpanje in manjša popravila oblačil kot samostojna dejavnost.

Rg-45719
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00681 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. VOZILA, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5939712
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerar Milan, razrešen 10. 6. 1996;
direktor Lobnik Jože, Maribor, Cesta Proletarskih brigad 61, imenovan 10. 6. 1996, za
pravne posle glede odtujitve ali obremenitve nepremičnin ter najemanje kreditov potrebuje pisno soglasje družbenika.

Rg-46421
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00375 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INCOMA, podjetje za inženiring, consalting in marketing, d.o.o.,
sedež: Jurčičeva 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, pod vložno št. 1/04734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, priimka družbenice, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5560748
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Gjerkeš Leon, izstop
30. 12. 1995; Gjerkeš Hilda Marija, Lenart
v Slovenskih goricah, Jurčičeva 7, vstop
30. 12. 1995, vložek 377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gjerkeš Matija, Lenart
v Slovenskih goricah, Jurčičeva 7, vstop
30. 12. 1995, vložek 904.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gjerkeš Helena, Lenart
v Slovenskih goricah, Jurčičeva 7, vstop
8. 11. 1991, vložek 226.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gjerkeš Leon, razrešen 30. 12. 1995;
direktor Gjerkeš Matija, imenovan 30. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo
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pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitkturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

na, Mala ulica 5, vstop 20. 6. 1996, vložek
12,927.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 20. 6.
1996, vložek 50,222.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; interna razdelitev, vstopili 20.
6. 1996, vložili 21,930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; notranji odkup, vstopili 20. 6. 1996, vložili 40,083.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Novak Bogdan,
Maribor, Maistrova ulica 15, vstop 20. 6.
1996, vložek 2,223.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Novak Lipnik Vera, Maribor,
Smrekarjeva 1, vstop 20. 6. 1996, vložek
1,111.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Lidija, Maribor, Prešernova 32a,
vstop 20. 6. 1996, vložek 3,334.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ledl Alenka,
Dravograd, Vič 31, vstop 20. 6. 1996, vložek
6,668.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kozlar Marjan, Maribor, Betnavska
30, imenovan 20. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; Fabjan Rafael, razrešen 24.
9. 1996 kot vodja komercialnega sektorja.
Člani nadzornega sveta: Slavinec Zlatko, Nežmah Drago in Novak Bogdan, vsi
vstopili 20. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacjo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-

nije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP 00717/00912-1996/MK z dne
12. 8. 1996.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-46422
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00998 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EMBALAŽA, podjetje za
predelavo valovitega kartona in papirja
ter trgovino, d.o.o., sedež: Meljska cesta
86, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/000005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, člane nadzornega sveta in uskladitev s standardno klasifikacjo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5033187
Firma: EMBALAŽA, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter
trgovino, d.d.
Skrajšana firma: EMBALAŽA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 166,976.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 20. 6. 1996, vložek
28,478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-

Rg-46423
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00868 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa WEISS & FABIJAN, trgovina z vinogradniško in kletarsko opremo, d.o.o., sedež: Zgornje Hlapje 18, 2222
Jakobski dol, pod vložno št. 1/09710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5922470
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.
Rg-46424
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00951 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PINEL, elektro izvajalski
inženiring, d.o.o., sedež: Smetanova 75,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04795/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5566444
Firma: PINEL, elektroinženiring, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Regentova ulica 20
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo izobraževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod šifro dejavnosti: J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; K 74.60
sme družba opravljati le dejavnost varovanja.

la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 2485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otorško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; J 67.13 sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

posredniška hiša, d.o.o., sedež: Strossmayerjeva 11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08445/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5774420
Osnovni kapital: 22,330.058 SIT
Ustanovitelj: Gojčič Darko, Maribor, Svetelova 8, vstop 18. 5. 1993, vložek 22,330.058
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46425
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01139 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/09988/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5967929
Firma: LUDUS, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: LUDUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Radvanjska cesta 14c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jarc Željka, Maribor,
Radvanjska cesta 14c, vstop 12. 9. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jarc Željka, imenovana 12. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozli; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-

Rg-46427
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00808 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/03669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5472784
Osnovni kapital: 105,698.125 SIT
Ustanovitelj: ISS Central Europe Holding, Ges.m.b.H., Dunaj A.1210, Avstrija,
Brunner Str. 85, vstop 3. 1. 1991, vložek
105,698.125 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46431
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01503 z dne 27. 9. 1996 pri
subjektu vpisa VERITAS B.H., borzno

Rg-46432
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01127 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR GRAMIK,
d.o.o., sedež: Miklavška 59, 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/03796/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka ter spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5481384
Firma: KONSTRUKTOR GRAMIK,
d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Puclin Albin, Maribor, Sodna ulica 24, imenovan 20. 9. 1996; direktor
Jurčevič Mijo, razrešen 20. 9. 1996.
Rg-46433
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00798 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PROGLAS, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 1, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/09563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5560306
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Savodnik Herbert, razrešen 4. 7.
1996; direktorica Košir Cvetka, Slovenska
Bistrica, Svetozarevska 14, imenovana 4. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-46434
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00928 z dne 27. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LOTOS, podjetje za trgovinsko dejavnost, uvoz-izvoz, zastopstva,
d.o.o., sedež: Spodnji Slemen 6, 2352, Selnica ob Dravi, pod vložno št. 1/09343/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova ustanovitelja in zastopnika, spremembo dejavnosti, uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta s temile podatki:
Matična št.: 5464005
Firma: LOTOS, podjetje za trgovinsko
dejavnost, gostinstvo, uvoz-izvoz, d.o.o.
Ustanovitelj: Gajšek Branimir, Selnica
ob Dravi, Spodnji Slemen 6, vstop 25. 5.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gajšek Branimir, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
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brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-46442
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01219 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EMINENT, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Moša Pijade 21b, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03231/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, družbenikov in poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5428882
Sedež: 2000 Maribor, Antoličičeva 14
Ustanovitelja: Pehlič Darko, Maribor,
Antoličičeva ulica 14, vstop 14. 12. 1990,
vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pehlič Jusuf, Maribor, Ribniška ulica
4, vstop 25. 10. 1995, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pehlič Darko, imenovan 14. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Pehlič Jusuf, imenovan 25. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Pod šifro dejavnosti: K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Matična št.: 5890209
Ustanovitelj: Blejc Daniel, izstop 17. 6.
1996; Štampar Igor, Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 4, vstop 3. 4. 1995, vložek
1,665.738 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Blejc Daniel, razrešen 17. 6. 1996;
direktor Štampar Igor, imenovan 3. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46436
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01490 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa VANDA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Partizanska
22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5694086
Ustanovitelj: Ivančič Vesna, izstop 26.
10. 1995; Žižek Ivan, Maribor, Partizanska
44, vstop 9. 4. 1992, vložek 1,621.729 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ivančič Vesna, razrešena 26. 10.
1995; direktor Žižek Ivan, imenovan 29. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
71402 Dejavnost videotek; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti: K 74.60 poizvedovalne dejavnosti in varovanje se dopiše: samo opazovanje, varovanje in druge zaščitne
dejavnosti; prevoz dragocenosti; telesna
straža; cestne patrulje, pazniki, stražarji,
vratarji za zgradbe, pisarne, tovarne, gradbišča, hotele, gledališča, plesišča; nadzor z
mehanskimi ali elektronskimi napravami za
varovanje; svetovanje na področju industrijske, zasebne in javne varnosti.
Rg-46437
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01109 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PROGLAS, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 1, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/09563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5560306
Osnovni kapital: 3,821.030,47 SIT
Ustanovitelj: KRAUS & ARNOLD Gesellschaft m.b.H., Wien, Avstrija, Kolpingstrasse 14, vstop 5. 12. 1994, vložek
3,821.030,47 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46443
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00839 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MODAN, procesna informatika, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 19,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in
zastopnikov s temile podatki:

Rg-46447
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00948 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa HORIZONT, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Vodovodna ulica
30c, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01887/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5361290
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 50403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-46448
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01103 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KAVKLER, podjetje za zunanjetrgovinsko in finančno poslovanje,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 73, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5616778
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Verzel Dragica, razrešena 1. 6.
1996; direktor Kavkler Jože, Kamnica, Stara ulica 12, imenovan 1. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-46450
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01133 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa CENTRALVOD, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Obrežna 71, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02387/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5404720
Firma: CENTRALVOD, družba za trgovino, gradbeništvo, storitve in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Obrežna 65
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.
Pod šifro dejavnosti: G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; J 67.13 sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

njim povezano tehnično svetovanje, 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 8041 Dejavnost
vozniških šol.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-46452
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01118 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ADCO & DIXI, varovanje
okolja, d.o.o., sedež: Bohova 20, 2311 Hoče, pod vložno št. 1/09971/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova
firme s temile podatki:
Matična št.: 5957702
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška ulica 59.
Rg-46453
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01148 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa INTERLES, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, pod vložno št. 1/07445/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5704626
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z

Rg-46454
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00166 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa FITTO, trgovski in storitveni center, d.o.o., sedež: Mariborska 3,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, pod
vložno št. 1/04674/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5559235
Firma: FITTO, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 3-5
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
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nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-

sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.
Pod šifro dejavnosti: J 67.13 sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci;
K 74.60 sme družba opravljati le dejavnost
varovanja.

drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5 250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 730202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-46455
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00981 z dne 27. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5968216
Firma: GALERIJA INTERIER, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GALERIJA INTERIER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva 29a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrinić Karolina, Maribor, Iršičeva ulica 1, vstop 6. 8. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Petrinić Karolina, imenovana 6. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Grgić Nevenka, Maribor, Gregorčičeva 17, imenovana 6. 8. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja

Rg-46456
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00925 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MAGRECOM, podjetje za
proizvodnjo, obdelavo kovinskih izdelkov
in trgovino, d.o.o., sedež: Pesnica 50e,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/08470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5771862
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
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vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev.

Matična št.: 5956986
Firma: ABI PRINT, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABI PRINT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pukl Dušan, Maribor, Prušnikova 26, vstop 27. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Kjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Franca Vauhnika 11, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/09573/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5907241
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Zajšek Tatjana, Miklavž na Dravskem
polju, Ulica Franca Vauhnika 11, imenovana 1. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zajšek Franc, Miklavž na
Dravskem polju, Ulica Franca Vauhnika 11,
imenovan 1. 10. 1996.

Rg-46459
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00975 z dne 14. 10. 1996
pri subjektu vpisa PUKL ABI, proizvodno,
storitveno in trgovsko splošno podjetje,
d.o.o., sedež: Prušnikova 26, 2000 Maribor, pod vložno št.1/04176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Rg-46460
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01152 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TRANSCOOL, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ulica

MURSKA SOBOTA
Rg-106448
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00041 z dne 21. 2.
1997 pri subjektu vpisa POMURSKA
ZALOŽBA, d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje, in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5039843
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Osterc Slavko, Murska Sobota, Ivanocijevo
naselje 13, razrešen 17.5. 1996 kot član
uprave in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da za prodajo oziroma nakup osnovnih sredstev v vrednosti nad
30.000 DEM v tolarski protivrednosti in za
uvrstitev delnic na borzo potrebuje soglasje
nadzornega sveta.
Člana, nadzornega sveta: Ternar Jože in
Klepec Stanko, vstopila 19. 9. 1996.
Rg-106512
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00432 z dne 26. 3. 1997
pri subjektu vpisa MIR, Mesna industrija
Radgona, p.o., Gornja Radgona, sedež:
Lackova 22. 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00699/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje
družbenega podjetja v d.d. spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in pooblastil zastopnika ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5458897
Firma: MIR, Mesna industrija Radgona, d.d.
Skrajšana firma: MIR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Gornja Radgona, Lackova 22
Osnovni kapital: 194,000.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci interne razdelitve, udeleženci notranjega odkupa, zadružni upravičenci, fizične osebe in denacionalizacijski upravičenec, vsi iz Gornje Radgone, vstopili 23. 10. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Križan Branko, Gornja Radgona, Zgibovci 30, ki od 23. 10. 1996 zastopa družbo
z omejitvijo, da za sklepanje naslednjih poslov potrebuje soglasje nadzornega sveta:
pridobivanje in odsvojitev deležev oziroma
delnic ter pridobivanje, odsvojitev in ukinitev podjetij in narobe, pridobivanje, odsvojitev in obremenitev nepremičnin, ustanovitev ali ukinitev poslovalnic, investicije, ki
presegajo posamično 10,000.000 SIT ali
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skupno v enem poslovnem letu 40,000.000
SIT, najemanje dolgoročnih kreditov, določitev splošnih načel poslovne politike in dodelitev ali odvzem prokure.
Člani nadzornega sveta: Ketiš Albert,
Kajdič Jožef in Ščavničar Janko, vstopili
10. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1997: 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 60230 Drug
kopenski potniški promet.
Dejavnost, izbrisana 26. 3. 1997: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo.
Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana, št. LP
00928/00998-1996/BR z dne 24. 12. 1996.

Rg-108867
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00681 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIGRAD, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in svetovanje, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska
28, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5548136
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Trg svobode 6
Osnovni kapital: 1,525.300 SIT
Ustanovitelj: Gomzi Slavko, Mlakar Anton, Bertalanič Alojz, Vrečič Zdenko, Šijanec Anton, Vuk Ivo, Mazovec Boris, Kurbus Milan, Sečko Tone in Perkič Vladimir,
izstopili 13. 5. 1994; Sapač Karel, Gornja
Radgona, Trg svobode 6, vstopil 8. 1. 1992,
vložil 1,525.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gomzi Slavko, razrešen 13. 5. 1994;
direktor Sapač Karel, imenovan 13. 05.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računališko opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 60240
Cestni tovorni promet; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje, družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

membo firme in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5727014
Firma: FIBA – proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FIBA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,769.259,63 SIT
Ustanoviteljica: Petruševski Sunčica,
Gornja Radgona, Mladinska 10, vstop 23.
12. 1992, vložek 2,769.259,63 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108777
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s sklepom Srg št. 97/00063 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ELRAD ELEKTRONIKA,
proizvodnja elektronike, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Panonska 23, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/00769/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5450497
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sagaj Branko, razrešen 31. 12. 1996;
zastopnik Marovič Ivan, Gornja Radgona,
Vodnikova 4, imenovan 15. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-108854
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00001 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa LJUTOMERČAN, kmetijstvo in predelava Ljutomer, p.o., sedež:
Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00186/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Sedež: Ljutomer, Kidričeva ulica 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Špindler Jožef, razrešen 31. 12. 1996;
Kumer Janez, Ljutomer, Ulica dr. Frana Kovačiča 1, ki od 1. 1. 1997 kot zastopnik
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-108866
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00990 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa GALKO, proizvodnja
galanterije Črenšovci, d.o.o., sedež: Ulica
OF 28, 9232 Črenšovci, pod vložno št.
1/01934/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme, ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 1122002
Firma: KOLENKO IN PARTNER, proizvodnja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KOLENKO IN PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Kolenko Daniel, vstopil
12. 2. 1992, in Kolenko Elizabeta, vstopila
15. 6. 1994, oba iz Črenšovcev, Ulica OF
28, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Kolenko Elizabeta, imenovana 15. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108870
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00954 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa FIBA, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Mladinska 10, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01789/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

Rg-108878
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00346 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa RIBIČ, ribogojstvo in
trgovina, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Bakovska n.h., 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01791/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in naziva osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5736625
Osnovni kapital: 1,598.800 SIT
Ustanoviteljica: Ribiška družina Murska
Sobota, Murska Sobota, Bakovska n.h.,
vstop 27. 2. 1993, vložek 1,598.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sečko Franc, Murska Sobota, Naselje ljudske
pravice 42, razrešen 28. 12. 1994 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe nad 20.000 DEM v tolarski protivrednosti po predhodni odobritvi ustanovitelja.
Dejavnost, vpsiana, 20. 5. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.
Rg-110513
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00618 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa RENGEO, notranja in
mednarodna trgovina, Beltinci, d.o.o., sedež: Ravenska 28a, 9231 Beltinci, pod
vložno št. 1/01147/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5568242
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rengeo Agica, vstopila
18. 11. 1991 in Rengeo Pavel, vstopil 20.
11. 1995, oba iz Beltincev, Ravenska 28a,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Rengeo Agica, imenovana 18. 11.
1991, ki zastopa družbo brez omejitev, in
družbenik Rengeo Pavel, imenovan 20. 11.
1995.
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Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgvoina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo.

pu sveta zavoda in predhodnem soglasju
ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 85110
Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

delki; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 65210 Finančni zakup
(leasing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Podredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne sme
opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 7410 – Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-110514
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00320 z dne 26. 6.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BOGOJINA, p.o., sedež: Bogojina št. 134,
9222 Bogojina, pod vložno št. 1/00042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5088976
Sedež: 9222 Bogojina, Bogojina, št. 134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Gregorec Anica, razrešena 9. 10.
1996; zastopnik Prša Jožef, Murska Sobota,
Štefana Kovača 17, imenovan 10. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-110520
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00236 z dne 29. 5.
1997 pri subjektu vpisa LJUBLJANSKA
BANKA – Pomurska banka, d.d., sedež:
Trg Zmage 7, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00164/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala, ter spremembo zastopnikov in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5026130
Firma: LB POMURSKA BANKA, d.d.,
Murska Sobota
Osnovni kapital: 814,737.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kerec Zorica, Križevci 100, imenovana 1. 7. 1996, predstavlja in zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
odkupu in prodaji nepremičnin in opreme
nad 10% revalorizirane vrednosti ustanovitvenega kapitala, to je 398,896.800 SIT, po
sklepu upravnega odbora.
Rg-110521
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00030 z dne 30. 6. 1997
pod št. vložka 1/02293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1122517
Firma: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Skrajšana firma: SB Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Murska Sobota, Rakičan, Ul.
dr. Vrbnjaka 6
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop
28. 12. 1994, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korošec Bojan, Murska Sobota, Rakičan, Cankarjeva 39, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa pravne posle v zvezi z nepremičninami po skle-

Rg-110522
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00375 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa ESKIMO-IGLO, trgovina, d.o.o., sedež: Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, pod vložno št. 1/02103/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5870976
Sedež: Murska Sobota, Lendavska 11
Ustanovitelji: Unifrost Gesellschaft
m.b.h., izstop 10. 10. 1995; ABC Pomurka
international – Mednarodna trgovina, d.d.,
Murska Sobota, Lendavska ul. 11, vstop 4.
10. 1994, vložek 190.000 SIT, Vigros – Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Murska
Sobota, Lendavska ul. 11, vstop 4. 10. 1994,
vložek 355.000 SIT, Marga B.V., Al Rotterdam, Weena 455, vstop 10. 10. 1995, vložek 765.000 SIT in P.R.L. Handelsgesellschaft m.b.H., Wien, Viehmarktgasse 2, St.
Marx, vstop 4. 10. 1994, vložek 190.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15330 Druga predleava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn, 15812 Dejavnost slaščičarn; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-

Rg-110523
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00909 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa RATING, Podjetje za
elektroniko, računalništvo in trgovino,
Bogojina, d.o.o., sedež: Bogojina 127, 9222
Bogojina, pod vložno št. 1/00527/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala temile podatki:
Matična št.: 5380049
Osnovni kapital: 1,531.058 SIT
Ustanovitelji: Gašpar Drago, Bogojina
127, Gašpar Stanislav, Vitomarci 9 in Gašpar Davorin, Ptuj, Grajena 23, vstopili
22. 4. 1990, vložili po 510.352,67 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Gašpar Drago, ki zastopa družbo brez
omejitev in družbenika Gašpar Stanislav in
Gašpar Davorin, ki zastopata družbo z enakimi pooblastili kot direktor, imenovani
22. 4. 1990.
Rg-110525
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00363 z dne 11. 6. 1997
pri subjektu vpisa AUDIT – družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., sedež: Lendavska 18, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01975/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta družbe z omejeno odgovornostjo in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 579486
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Kos Danica, Tišina,
Rankovec 4, vstop 21. 11. 1996, vložek
(tretji poslovni delež) 4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-106453
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00340 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa INTELEKTA, podjetje
za organizacijske in intelektualne storitve, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Lendavska 19b, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00272/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5294932
Osnovni kapital: 1,797.200 SIT
Ustanovitelj: Farkaš Boris, Murska Sobota, Lendavska 19b, vstop 17. 11. 1989,
vložek 1,797.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

električnih gospodinjskih aparatov; 6420
Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
25. 3. 1992, s sklepom Srg 665/91.

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in 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 prodajal-

Rg-106455
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00995 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa JARC, Podjetje za trgovino, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Vrtina 18, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01808/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5739209
Sedež: Gornja Radgona, Vrtna 18
Osnovni kapital: 2,012.504 SIT
Ustanoviteljica: Jarc Milica, Gornja Radgona, Vrtna 18, vstop 17. 5. 1994, vložek
1,900.503 SIT, odgovornost: ne odgovornost.
Dejavnost družbe se razširi za: zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev.
Rg-106463
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00745 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KING, Kadrovski inženiring, Radenci, d.o.o., sedež: Kapelska 64,
9252 Radenci, pod vložno št. 1/01281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5586283
Firma: KING, telekomunikacije, elektronika, kadri in inženiring, Radenci, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,943.247 SIT
Ustanovitelja: Perkič Albina, Radenci,
Kapelska 64, vstop 31. 12. 1991, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovornost;
Perkič Vladimir, Radenci, Kapelska 64,
vstop 19. 5. 1994, vložek 1,933.247 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Perkič Albina, razrešena 19. 5.
1994; direktor Perkič Vladimir imenovan
19. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slik; 3230 Proizvodnja
jne prostore, razen sedežnega; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5272 Popravilo

Rg-106467
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00348 z dne 7. 2. 1997
pri subjektu vpisa ELGERO TRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in informiranje, d.o.o., sedež: Ciril Metodova 3,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5297796
Firma: ELPAS INTERNATIONAL,
proizvodnja, trgovina in informiranje,
d.o.o.
Skrajšana firma: ELPAS INTERNATIONAL d.o.o.
Ustanovitelj: Pokrivač Ivan, Gornja Radgona, Ciril Metodova 3, vstop 17. 5. 1994,
vložek 431.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ELGREGO, podjetje za proizvodnjo
sistemov za gretje goriv Murska Sobota,
d.o.o., izstop 8. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pokrivač Ivan, imenovan 8. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 27530
Litje lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
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nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64200
Telekomunikacije; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 74400 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 67.130
»Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom« družba opravlja samo
»dejavnost menjalnic in zastavljalnic«; pod
šifro 74.120 »Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«, družba ne opravlja »revizijskih dejavnosti«; pod šifro 74.140 »Podjetniško in poslovno svetovanje »družba ne opravlja »arbitraž in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci« in pod šifro 74.600
»Poizvedovalne dejavnosti in varovanje«

družba opravlja samo »dejavnost varovanja«.

Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
60300 Cevovdni transport; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-106467
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00129 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ELPAS INTERNATIONAL,
proizvodnja, trgovina in informiranje,
d.o.o., sedež: Ciril Metodova 3, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/02047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča poprava
matične številke pri sklepih Srg 259/94 in
Srg 348/96 s temile podatki:
Matična št.: 5823358
Rg-106468
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00108 z dne 24. 3. 1997
pod št. vložka 1/02287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1122657
Firma: VRTEC BELTINCI
Skrajšana firma: VVZ BELTINCI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 9231 Beltinci, Jugovo 33
Ustanovitelj: Občina Beltinci, Beltinci,
Mladinska ulica 2, vstop 10. 12. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Opaka Cecilija, Beltinci, Ravenska
47, imenovana 19. 2. 1997, kot v.d. ravnateljice zastopa in predstavlja zavod z omejitvijo, da sklepa pravne posle v zvezi z najemanjem posojil po sklepu sveta zavoda in
ne more s pravnimi posli brez soglasja ustanovitelja odtujiti nepremičnega premoženja
ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Rg-106470
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00499 z dne 13. 3. 1997
pri subjektu vpisa VODOMONT, trgovsko
in storitveno podjetje Čentiba, d.o.o., sedež: Čentiba 459, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/01936/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo akta družbe,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5780349
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Vida Viktor, Lendava, Čentiba 459, vstop 18. 6. 1993, vložek 1,590.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403

Rg-106472
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00354 z dne 13. 3. 1997
pri subjektu vpisa FIST, podjetje za finančne, računovodske in poslovne storitve, Lendava, d.o.o., sedež: Naselje prekmurske brigade 20, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01742/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5726115
Osnovni kapital: 1,699.338 SIT
Ustanoviteljica: Zadravec Dijana, Lendava, Naselje prekmurske brigade 20, vstop
12. 2. 1993, vložek 1,669.338 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-106473
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00280 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa GALAXIS, podjetje za
uvoz, izvoz in prodajo opreme za konfekcijo, d.o.o., Veržej, Frana Kovačiča 35,
sedež: Frana Kovačiča 35, 9241 Veržej,
pod vložno št. 1/02240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, ustanoviteljev, poslovnega deleža,
pooblastil in osebe pooblaščene za zastopanje ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5720036
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Skrajšana firma: GALAXIS d.o.o.
Ustanoviteljici: Kotnik Blanka, Mozirje,
Praprotnikova 10, vstop 9. 8. 1994, vložek
839.010 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gaberc Betka, Veržej, Frana Kovačiča 35,
vstop 27. 8. 1996, vložek 839.010 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zasotpanje: direktorica Kotnik Blanka, Mozirje, Praprotnikova 10, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Kotnik Blanka, razrešena 27. 8. 1996
in ponovno imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo z omjitvijo, da ne sme brez
soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 50%
osnovnega kapitala, dajanje posojil in prevzemanje poroštev; zastopnia Gaberc Betka,
imenovana 27. 8. 1996, kot namestnica direktorice zastopa družbo z omejitvijo, da ne
sme brez soglasja skupščine sklepati poslov
ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
najemanje posojil in kreditov, ki presegajo
50% osnovnega kapitala, dajanje posojil in
prevzemanje poroštev.

sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in s spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5736951
Ustanovitelji: Pertoci Slavko, izstop 20.
12. 1995; Pertoci Draga, Murska Sobota,
Černelavci, Liškova 4, vstop 28. 6. 1993,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pertoci Martina in Pertoci Peter,
oba Beltinci, Lipovci 51, vstopila 20. 12.
1995, vložila po 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pertoci Slavko, razrešen 20. 12. 1995;
direktorica Pertoci Draga, imenovana 3. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01300 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-

delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in 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.; 52500 Trgovina na drobno z rab-

Rg-106475
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01131 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa ZBIGOVČANKA – trgovina na veliko in malo, Zbigovci, d.o.o.,
sedež: Zbigovci 30, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/00793/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5468604
Skrajšana firma: ZBIGOVČANKA, Zbigovci d.o.o.
Sedež: Gornja Radgona, Zbigovci 30
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Križan Cvetka, Gornja
Radgona, Zbigovci 30, vstop 24. 9. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, ogovornost: ne odgovarja.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
18. 1. 1991, s sklepom Srg 949/90.
Rg-106477
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00874 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa PIŠTEK ELEKTRO,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Štefana
Kuzmiča 44, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5576741
Osnovni kapital: 1,905.832 SIT
Ustanovitelja: Vrdoljak Štefan in Vrdoljak Danica, oba Murska Sobota, Štefana
Kuzmiča 44, vstopila 6. 2. 1992, vložila po
952.916 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-106488
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00435 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa TRGOLES, mednarodna trgovina in zastopstva, Pečarovci,
d.o.o., sedež: Pečarovci b.št., 9202 Mačkovci, pod vložno št. 1/01824/00 vpisalo v
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ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.140
»Podjetniško in poslovno svetovanje«, družba ne opravlja dejavnosti »arbitraž in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci«.

je črke z dodatnimi oznakami vpisane tako,
da so bile dodatne oznake izpuščene.

drobno z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi,
inštalacijskim
materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110
Trgovina
na
drobno
v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih
prodajalnah;
52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 74120

Rg-106490
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00462 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa MOBILIS – ORI, podjetje za trgovino, uvoz, izvoz, gostinstvo
in turizem, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Markišavska ulica-obrtna cona, 9000
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5656869
Sedež: Murska Sobota, Obrtna ulica
Osnovni kapital: 1,643.500 SIT
Ustanovitelj: Ori Arsen, Murska Sobota, Prežihova 6, vstop 4. 9. 1992, vložek
1,643.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ori Ladislav, razrešen 20. 2. 1997;
direktor Ori Arsen, imenovan 20. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem.
Pri vpisu firme, priimka družbenika in
oseb, pooblaščenih za zastopanje so bile tu-

Rg-106491
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00431 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa ARCONT, Družba za
proizvodnjo bivalnih enot, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska 29, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje družbenega
podjetja v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, pooblastil zastopnika in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5441161
Firma: ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d.
Skrajšana firma: ARCONT, d.d., Gornja Radgona
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 595,478.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 5.
11. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 5.
11. 1996, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, Gornja Radgona,
vstopili 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, Gornja Radgona, vstopili 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo; LB Pomurska banka,
d.d., Murska Sobota, Murska Sobota, Trg
zmage 7, vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; AR-HOLDING, Gornja Radgona, d.o.o., izstop 5. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kurbus Branko, Gornja Radgona,
Mladinska 18, razrešen 5. 11. 1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Režonja Štefan,
Erlih Zlatko in Zemljič Helmut, vstopili
5. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.;; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska
dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekurno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.120
»Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje,« družba ne
opravlja »revizijske dejavnosti«.
Lastninsko preoblikovanje na podlagi
soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana
št. LP00980/00538-1996/MB z dne 24. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 15720 Proizvodnja krmil za
male živali; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 40301 Proizvodnja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople vode;
45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52740
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 65210 Finančni zakup
(leasing); 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.120
»Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje,« družba ne
opravlja »revizijske dejavnosti«.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. 01017/00924-1997/BR z dne
28. 2. 1997.

Rg-106492
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00122 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa POMURSKE MLEKARNE, Murska Sobota, p.o., sedež: Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbenega podjetja v d.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5025087
Firma: POMURSKE MLEKARNE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Industrijska ulica 10
Osnovni kapital: 800,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 9. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 9. 12. 1996, odgovornost:
ne odgovarja; Panonka, Kmetijska zadruga,
z.o.o., Murska Sobota, Kocljeva 16, vstop
9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
Splošna kmetijska zadruga Črenšovci,
z.o.o., Črenšovci, Prekmurske čete 23, vstop
9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetijska zadruga Dobrovnik, Dobrovnik,
Dobrovnik 255, vstop 9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Hotiza-Polana, z.o.o., Lendava, Hotiza 151,
vstop 9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Lendava, z.o.o.,
Lendava, Parizanska 5, vstop 9. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Turnišče, z.o.o., Turnišč, Štefana Kovača 65, vstop 9. 12. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; Pomurska mlekarna zadruga,
Murska Sobota, Industrijska ulica 10, vstop
9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
upravičenci notranjega odkupa, Murska Sobota, vstopili 9. 12. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo; upravičenci interne razdelitve,
Murska Sobota, vstopili 9. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žunec Veronika, razrešena 7. 10. 1996.
Člani nadzornega sveta: Šebjančič Simon, Smodiš Alojz, Omar Alojz, Peček Karel, Jerič Milan in Gomboc Marija, vsi vstopili 9. 12. 1996.

Rg-106493
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00383 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa PRAŠIČEREJA
PODGRAD, p.o., sedež: Podgrad št. 38,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje družbenega
podjetja v d.d., sprememba firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, naziva zastopnika in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5458854
Firma: PRAŠIČEREJA PODGRAD,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 228,922.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 21. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vstop 21. 10. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21.
10. 1996, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, Gornja Radgona,
vstopili 21. 10. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
Gornja Radgona, vstopili 21. 10. 1996, odgovornost: ne dogovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mlinarič Ivan, Ptuj, Tavčarjeva ul. 7,
razrešen 21. 10. 1996 in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Bračič Cvetka,
Breznik Jožica in Grah Marjan, vstopili 21.
10. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
01230 Reja prašičev; 01420 Storitve za živinorejo brez vetrinarskih storitev; 15710
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 60240 Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.120
»Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje«, družba ne
opravlja »revizijske dejavnosti in davčnega
svetovanja«.
Rg-106494
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00415 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa SERVIS VOZIL IN
KMETIJSKE MEHANIZACIJE LJUTO-
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MER, p.o., sedež: Kolodvorska 16/a, Ljutomer, pod vložno št. 1/00223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje družbenega podjetja v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, pooblastil zastopnika in
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5171407
Firma: SERVIS VOZIL IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE LJUTOMER,
d.d.
Skrajšana firma: SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 95,054.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 17. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 17. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 17. 6. 1996, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, Ljutomer, vstopili 17. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, Ljutomer, vstopili 17. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kunčič Dragotin, Ljutomer, Slavka
Osterca 6, razrešen 27. 6. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Slana Janja, Sever Mirko in Vuk Ivo, vsi vstopili 17. 6.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in oddatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.12
»Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje«, družba ne
opravlja »revizijske dejavnosti«.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 00853/00141-1996/IZ z dne
18. 12. 1996.

nja in montaža Lendava, d.o.o., sedež: Industrijska cesta 4b, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00872/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje
družbe, sprememba ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, naziva zastopnika
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5463289
Osnovni kapital: 39,398.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
6. 8. 1996, vložek 15.418 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 6. 8. 1996,
vložek 3,940.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 6. 8. 1996, vložek
3,940.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Antolovič Milica, Mursko Središče, Avgusta Šenoe 13, vstop 6. 8. 1996, vložek
403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bedo Geza, Lendava, Kot 36, vstop 6. 8.
1996, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bogar Štefan, Lendava, Petišovci, Lendavska cesta 26, vstop 6. 8. 1996,
vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuka Jožef, Lendava, Trimlini 29,
vstop 6. 8. 1996, vložek 537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Feher Franc, Bogojina, Bogojina 176, vstop 6. 8. 1996, vložek
268.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fortun Marjan, Turnišče, Cvetna ulica 1,
vstop 6. 8. 1996, vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gerenčer Štefan,
Lendava, Petišovci, Rudarska ulica 22, vstop
6. 8. 1996, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hertl Štefan, Črenšovci,
Dolnja Bistrica 49, vstop 6. 8. 1996, vložek
537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Jožef, Lendava, Pince 32, vstop 6. 8.
1996, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Horvat Marjan, Beltinci, Panonska ulica 7, vstop 6. 8. 1996, vložek 268.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat
Marjana, Beltinci, Panonska ulica 7, vstop
6. 8. 1996, vložek 471.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jaklin Jožef, Velika Polana, Mala Polana 53, vstop 6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavaš Stanislav, Beltinci, Lipovci 216,
vstop 6. 8. 1996, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolarič Jožef, Beltinci, Kocljevo naselje 5, vstop 6. 8. 1996,
Kolenc Edvard, Vratišinec, Peklenica 168,
vstop 6. 8. 1996, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koren Janez, Lendava, Gornji Lakoš 146b, vstop 6. 8. 1996,
vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Laki Jožef, Velika Polana, Velika Polana 37, vstop 6. 8. 1996, vložek 470.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec Lidija, Lendava, Dolina 26, vstop 6. 8. 1996,
vložek 268.000 SIT, odgovornost: ne odgovornost: ne odgovarja; Nemec Andrej, Lendava, Dolina 26, vstop 6. 8. 1996, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petek Boris, Lendava, Kidričeva ulica 5,
vstop 6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petek Majda, Lendava, Kidričeva ulica 5, vstop 6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perša Branko, Beltinci, Ižakovci 57,
vstop 6. 8. 1996, vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poredoš Mirko, Bel-

tinci, Lipovci 261, vstop 6. 8. 1996, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Recek Stanislav, Lendava, Tomšičeva ulica
3, vstop 6. 8. 1996, vložek 470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Režonja Ivan,
Mursko Središče, Hlapičina 218, vstop 6. 8.
1996, vložek 537.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sardelič Agata, Lendava, Kranjčeva ulica 8, vstop 6. 8. 1996, vložek
181.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sobočan Janez, Mursko Središče, Ulica R.
Boškoviča 10, vstop 6. 8. 1996, vložek
537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ščančar Igor, Lendava, Gaberje 87b, vstop
6. 8. 1996, vložek 268.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ščančar Karel, Lendava, Gaberje 87/b, vstop 6. 8. 1996, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štampah Aleksander, Lendava, Dolga vas
147/l, vstop 6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tkalec Štefan,
Črenšovci, Srednja Bistrica 52, vstop 6. 8.
1996, vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Trajber Mihael, Vratišinec, Peklenica 255, vstop 6. 8. 1996, vložek
403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trajber Mihael, Vratišinec, Peklenica 255,
vstop 6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Varga Bernardka,
Turnišče, Ulica Štefana Kovača 117, vstop
6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Varga Jožef, Turnišče,
Ulica Štefana Kovača 117, vstop 6. 8. 1996,
vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zadravec Stanko, Turnišče, Žitna ulica 1, vstop 6. 8. 1996, vložek 470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žižek Jožef, Velika Polana, Velika Polana 71, vstop 6. 8.
1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žižek Slavko, Lendava, Hotiza
36, vstop 6. 8. 1996, vložek 403.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žižek Stanko,
Lendava, Rudarska ulica 35, vstop 6. 8.
1996, vložek 403.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žoldoš Franc, Lendava, Lendavske Gorice 426b, vstop 6. 8. 1996, vložek
282.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žoldoš Franc, Lendava, Naselje prekmurske brigade 12, vstop 6. 8. 1996, vložek
126.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GORENJE IMO, Industrija in montaža Lendava, p.o., izstop 6. 8. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Recek Stanislav, razrešen 6. 8. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Nemec Andrej,
Petek Boris in Ščančar Karel, vsi vstopili
6. 8. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 60240 Cestni tovorni
promet; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106497
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00337 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa MONTAŽA, Proizvod-
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Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP00798/01239-1996/JM z
dne 28. 10. 1996.

mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1320 Pridobivanje rude neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511
Proizvodnaj in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pertuninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margaringe in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 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; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažneg atipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in

Rg-106502
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00245 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTROMATERIAL,
Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, delniška družba, sedež: Kolodvorska 8, 9220 Lendava,
pod vložno št. 1/00279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5041805
Člani nadzornega sveta: Kelenc Stanko,
Krznar Drago, Sobočan Štefan in Tkalec
Vera, vsi izstopili 15. 7. 1996, Režonja Štefan, Šamu Cecilija in Muhvič Srečko, vstopili 15. 7. 1996 ter Huhvič Srečko, izstopil
15. 7. 1996.
Rg-106503
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00205 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa GUMI CENTER, podjetje za montažo, trgovino in zunanjo trgovino, Gaberje, d.o.o., sedež: Gaberje
115, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01162/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5559588
Osnovni kapital: 5,889.440 SIT
Ustanovitelja: Štihec Josip in Štihec Jožef, oba Lendava, Lendavske Gorice 18,
vstopila 5. 12. 1991, vložila po 2,944.720
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Palz Willi, izstop 6. 12. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štihec Josip, imenovan 5. 12. 1991, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Štihec Jožef, imenovan 6. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
01131 Vinogradništvo; 25110 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastni-

Rg-106507
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom št. Srg 882/94 z dne 9. 4. 1997
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah na
registrskem vložku št. 1/857/00 s temile podatki:
INTEX, izdelava in prodaja tekstila in
tekstilne konfekcije Lendava, d.o.o.
Osnovni kapital družbe zneša 1,520.000
SIT.
Dne 18. 6. 1994 so izstopili naslednji
družbeniki: Bernat Marina, Blažinčič-Pongrac Bojana, Crnčec Franjo, Črnčevič Dragan, Fučko Ivan, Grašič Dražen, herman
Marija, Hošnjak Jagoda, Ilijaš Nenad, Klobučarič Zdenka, Makovec Stjepan, Martinjak Sanja, Mihoci Štefica, Nikčevič Vanja,
Novkovič Nenad, Piknjač Suzana, Rugaž
Marija, Srnec Franjo, Šafar Boris, Šuica Palmir, Vojvoda Anica, Zagorac Mark Istvan,
Obadič Ruža, Sabo Herbert.
Pri posameznih trgovskih strokah trgovine na debelo in drobno, izvoza in uvoza z
živilskimi in neživilskimi izdelki se dejavnost v tem delu glasi: trgovina na debelo in
drobno ter izvoz in uvoz po vseh trgovskih
strokah nomenklature trgovskih strok z živilskimi in neživilskimi izdelki, razen zdravil, strupov in orožja.
Rg-106510
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00502 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa MIRMUR, trgovsko in
storitveno podjetje, Odranci, d.o.o., sedež: Odranci, Ravenska 52, 9232 Črenšovci, pod vložno št. 1/01003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, družbenikov, osnovnega kapitala,
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5502322
Firma: MIRMUR, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MIRMUR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,054.300 SIT
Ustanovitelji: Cor Mira, Murska Sobota,
Mladinska 46, vstop 5. 8. 1991, vložek
616.290 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markoja Darja, Črenšovci, Odranci, Ravenska 52, vstop 5. 8. 1991, vložek 205.430
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cor Štefan, Murska Sobota, Mladinska 36, vstop
17. 6. 1994, vložek 1,232.580 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Cor Mira, imenovana 5. 8. 1991, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Cor
Štefan, imenovan 17. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1030 Pridobivanje šote;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
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dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tepet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnaj mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2512 obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2734 Vlečenje žice;
2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3150
Proivzodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedeženga;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-

nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
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gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Od dejavnosti pod šifro 74.12 »Računovovdske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,« družba ne opravlja »revizijskih dejavnosti«.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne 7.
8. 1991, s sklepom Srg 354/91.
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

de oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5502322
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Cor Mira, Murska Sobota, Mladinska 36, razrešena 17. 6. 1994 in ponovno
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Cor Štefan, Murska
Sobota, Mladinska 36, imenovan 17. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Rg-106510
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00175 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa MIRMUR, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Odranci, Ravenska 52, 9232 Črenšovci, pod vložno št.
1/01003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča poprava sklepa z dne 12. 3. 1997 gle-

Rg-106511
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00107 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNOPORT, podjetje za
proizvodnjo, prodajo, posredovanje, montažo in servisiranje strojne in tehnične
opreme, uvoz in izvoz, konsignacijo, Črešnjevci, d.o.o. sedež: Črešnjevci 98, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št. 1/00618/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5398550
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-

Rg-106515
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00755 z dne 18. 2. 1997
pri subjektu vpisa PUST, Podjetje za proizvodnjo, usluge, servisi, trgovino, montažo, projektiranje in konstruiranje v
Radencih, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 6,
9252 Radenci, pod vložno št. 1/00423/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5344913
Skrajšana firma: PUST, d.o.o., Radenci
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Tratnik Branko in Tratnik
Silva, oba Radenci, Gregorčičeva 6, vstopila 27. 12. 1989, vložila po 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Tratnik Silva, imenovana 25. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997:
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 45310 Električne inštalacije; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
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govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
30. 3. 1990, s sklepom Srg 283/90.

deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 »Podjetniško in poslovno svetovanje,«
družba ne sme opravljati »arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci«.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

Rg-106516
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00007 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZRNO – NOVAK, proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o., sedež: Slovenska ul. 38/I, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5568471
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska 29
Rg-106517
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00135 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa IDEA, Podjetje za tržno
komuniciranje in svetovanje, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Staneta Rozmana 1/c,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5306434
Firma: TV IDEA – KANAL 10, Družba
za tržno komuniciranje in svetovanje,
d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana
1/c
Skrajšana firma: TV IDEA – KANAL
10, d.o.o., Murska Sobota
Sedež: 9000 Murska Sobota, Staneta
Rozmana 1/c
Ustanovitelja: Celec Štefan, Murska Sobota, Štefana Kovača 22a, vstop 19. 12.
1989, vložek 184.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bavčar Brigita, Murska Sobota,
Štefana Kovača 22a, vstop 18. 4. 1996, vložek 739.600 SIT, odogovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-

Rg-106523
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00324 z dne 7. 4. 1997
pri
subjektu
vpisa
SOFTWARE
ROSTAHER, podjetje za svetovanje in
izdelavo informacijskih sistemov, d.o.o.,
sedež: Mala Nedelja 32, 9243 Mala Nedelja, pod vložno št. 1/01968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, spremebo dejavnosti in njena uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5791685
Firma: ODA TEAM, podjetje za svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov,
d.o.o.
Skrajšana firma: ODA TEAM, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-106524
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01204 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa CIGUT, trgovina, gostinstvo in špedicija Satahovci, d.o.o., sedež: Satahovci 31, 9251 Tišina, pod vložno
št. 1/01861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762707
Firma: CIGUT, trgovina, gostinstvo in
špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: CIGUT TGŠ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,569.595 SIT
Ustanovitelj: Cigut Jože, Tišina, Satahovci 31, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,569.595 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 »Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«, družba ne sme opravljati »revizijske dejavnosti«.

niring Odranci, d.o.o., sedež: Odranci,
Gajska ulica 39, 9232 Črenšovci, pod vložno št. 1/01540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5649269
Osnovni kapital: 1,718.000 SIT
Ustanovitelja: Kolarič Anton in Kolarič
Darinka, oba Črenšovci, Odranci, Gajska
ulica 39, vstopila 2. 4. 1992, vložila po
859.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in kreovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 74400 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 »Podjetniško in poslovno svetovanje«, družba ne sme opravljati »arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci«.

raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-106526
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00899 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa ATRIJ, Gradbeni inže-

Rg-106528
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01344 z dne 13. 3. 1997
pri subjektu vpisa DOMEN, podjetje za
gostinstvo, trgovino in turizem, Puževci,
d.o.o., sedež: Puževci 16, 9265 Bodonci,
pod vložno št. 1/01158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5565022
Osnovni kapital: 2,228.355,50 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Terezija, Bodonci, Puževci 16, vstop 21. 5. 1992, vložek
2,228.355,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 0501
Ribištvo; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji

Rg-106532
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00190 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa T.I.P., transport, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Lendavske
gorice 18/a, Lendava, sedež: Lendavske
gorice 18/a, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/00834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5458757
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ščap Alojz, razrešen 1. 4. 1997; direktor Ščap Robert, Lendava, Lendavske gorice 18/a, imenovan 1. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-106534
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00185 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa LOGO, podjetje logistične opreme Lendava, d.o.o., sedež: Kolodvorska 43, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00708/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5426928
Sedež: 9220 Lendava, Kolodvorska 43
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pečanič Miroslav, Lendava, Tomšičeva 5, razrešen 9. 3. 1995 in imenovan za direktorja dne
10. 3. 1995, ki zastopa družbo z omejitvijo,
da sklepa pogodbe o nakupu, prodaji in
obremenitvi nepremičnin ter osnovnih sredstev, kreditne, menjalne in zavarovalne pogodbe, pogodbe o nakupu in prodaji delnic
in deležev po sklepu upravnega odbora.
NOVA GORICA
Rg-42531
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00357 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOZMOZ, Podjetje za tehnološki inženiring in konzalting, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Ul. 25. maja 45, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03182/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop in vstop družbenika, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:
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Matična št.: 5855586
Ustanovitelj: Mozetič Gojmir, izstop 19.
6. 1996; Veseloski Rakip, Struga, Labuništa, vstop 19. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mozetič Gojmir, razrešen 19. 6. 1996 kot direktor in imenovan za prokurista, in direktor Veseloski Rakip, imenovan 19. 6. 1996,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

sedež: Osek 6a, 5261 Šempas, pod vložno
št. 1/01039/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5383226
Osnovni kapital: 1,607.000 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Alojz, Šempas,
Osek 6a, vstop 5. 6. 1990, vložek 1,607.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: trgovina na drobno in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi v celoti.

Rg-44091
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02038 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AGRIMA, d.o.o., Proizvodno trgovsko podjetje, Osek 6a, Šempas,

Rg-44132
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02096 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PROCOMMERCE, Proizvodnja in trgovina, Tolmin, d.o.o., sedež: Žabče 41, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01671/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5489229
Osnovni kapital: 1,884.120 SIT
Ustanovitelj: Klinkon Danilo, Tolmin,
Žabče 41, vstop 8. 4. 1991, vložek 1,884.120
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klinkon Danilo, razrešen 21. 12. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-46205
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02031 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA ELEGANCE, d.o.o., Ajdovščina, sedež: IV. Prekomorske br. 61, 5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/01799/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5511895
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-46207
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01887 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LEGRO, d.o.o., prodaja
okrasne in umetniške keramike, Kneža
15, Most na Soči, sedež: Kneža 15, 5216
Most na Soči, pod vložno št. 1/02834/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5723817
Firma: LEGRO, Izdelava in prodaja
unikatne in okrasne keramike, d.o.o.,
Kneža 15, Most na Soči
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Skrajšana firma: LEGRO, d.o.o., Most
na Soči
Osnovni kapital: 1,642.500 SIT
Ustanovitelj: Kravanja Roman, Most na
Soči, Kneža 15, vstop 15. 1. 1993, vložek
1,642.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize.

napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize.
Dejavnost, izbrisana dne 11. 9. 1996: 29
Proizvodnja strojev in naprav; 55 Gostinstvo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 723 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-46213
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00358 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ROTOMATIKA, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja
Idrija, sedež: Spodnja Kanomlja 23, 5281
Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/00426/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5045398
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Seljak Iztok, Spodnja Idrija, Slovenska cesta 27, imenovan 18. 1. 1996, kot
predsednik poslovodnega odbora zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Krapš
Rejc Andrejka, Idrija, Otona Župančiča 11,
imenovana 18. 1. 1996, kot namestnica predsednika poslovodnega odbora zastopa družbo brez omejitev; direktor Lapajne Dušan,
Idrija, Gorska pot 26, imenovan 18. 1. 1996,
kot namestnik predsednika poslovodnega
odbora zastopa družbo brez omejitev; direktor Svetlik Edvard, razrešen 17. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1996: 2753
Litje lahkih kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in

Rg-46221
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01702 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa VENTRA, Podjetje za
transport in trgovino, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev 2, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, vstop
novih družbenikov in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5401780
Sedež: 5250 Solkan, Borisa Kalina 87
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Komel Ivan, Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 2, vstop 26. 6. 1990,
vložek 752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komel Rinalda, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 5. 9. 1994, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zavrtanik Jernej, Solkan, Borisa Kalina
87, vstop 5. 9. 1994, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: trgovina na debelo (tudi v tranzitu) z živilskimi proizvodi); trgovina na drobno z živilskimi proizvodi.

Rg-46209
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00334 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WINNER, Opravljanje storitev, d.o.o., Dornberk, sedež: Draga 11,
5294 Dornberk, pod vložno št. 1/03327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika, povečanje osnovnega kapitala
in spremembo družbene pogodbe z dne 30.
5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5821746
Osnovni kapital: 3,550.000 SIT
Ustanovitelj: Pozzana Stefano, Udine,
Via Antonio Bidernucio 30, vstop 30. 5.
1995, vložek 1,400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-46211
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00551 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WINNER, Opravljanje storitev, d.o.o., Dornberk, sedež: Draga 11,
5294 Dornberk, pod vložno št. 1/03327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5821746
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mačus Rajko, razrešen 2. 10. 1995; direktorica
Krt Andreja, Štanjel, Hruševica 10, imenovana 2. 10. 1995, za posle, ki ne spadajo v
redno poslovanje, mora predhodno pridobiti soglasje skupščine.
Rg-46212
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00468 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa POLYLINE, Inženiring in
proizvodnja izdelkov iz poliuretana, d.o.o,
Miren, Miren pri Gorici 129, sedež: Miren pri Gorici 129, 5291 Miren, pod vložno št. 1/02902/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop in vstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5723639
Ustanovitelji: FININVEST, opravljanje
finančnih in drugih poslov, d.o.o., Nova Gorica, izstop 10. 8. 1996; Stegovec Darko,
Šempeter pri Gorici, Laze 31, Vrtojba, vstop
10. 8. 1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mozetič Mirja, Nova
Gorica, Lemutova 27a, vstop 10. 8. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stres Oskar, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska c. 45, vstop 10. 8. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oeba, pooblaščena za zastopanje: Stegovec Darko, razrešen 22. 8. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavost, vpisana dne 11. 9. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524

Rg-46219
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01778 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ELTRA, d.o.o., Proizvodnja in trgovina Nova Gorica, sedež: Stara
pot 4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03148/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in vstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5778999
Osnovni kapital. 1,605.000 SIT
Ustanovitelja: Jug Andrej, Nova Gorica,
Stara pot 4, vstop 15. 6. 1993, vložek
810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jug Ester, Nova Gorica, Stara pot 4, vstop
13. 9. 1994, vložek 795.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46222
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02035 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa POLYLINE, Inženiring in
proizvodnja izdelkov iz poliuretana,
d.o.o., Miren, Miren pri Gorici 129, sedež: Miren pri Gorici 129, 5291 Miren,
pod vložno št. 1/02902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
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pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5723639
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FININVEST, opravljanje
finančnih in drugih poslov, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 11, vstop 8. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stegovec Darko, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 21, razrešen 21. 12. 1994
kot v.d. direktorja in ponovno imenovan za
direktorja, ki pravne posle, ki se nanašajo
na: vse oblike sovlaganja; na spremembo
višine kapitala; nakup in prodajo nepremičnin; posle, katerih vrednost presega tolarsko protivrednost 50.000 DEM; sklepanje,
odpoved ali spreminjanje kakršnekoli pogodbe ali izvajanje pravnih poslov izven
okvira rednega in običajnega teka poslovanja podjetja; najemanje kreditov ali posojil,
katerih vrednost glavnice presega znesek
tolarske protivrednosti 50.000 DEM ter odobravanja komercialnih ali blagovnih kreditov, katerih vrednost presega tolarsko protivrednost 50.000 DEM; najemanje ali dajanje garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki presega tolarsko
protivrednost 50.000 DEM; prodaja, dajanje ali prevzem v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 50.000 DEM; investicije, ki po
svoji vredosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 50.000 DEM; ustanavljanje
družb-hčera, predstavništev ali poslovnih
enot podjetja; nakup deleža ali delnic drugega podjetja; prodaja deleža ali delnic
družb-hčera, sklepa po predhodnem pisnem
soglasju skupščine družbe.

Rg-46234
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02485 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ROTOMATIKA, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja
Idrija, sedež: Spodnja Kanomlja 23, 5281
Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/00426/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, izstop in vstop družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5045398
Ustanovitelja: HOLDING HIDRIA, p.o.,
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Sp. Kanomlja 23, Sp. Idrija, vstop 18.
12. 1989, vložek 639,352.261,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Ljubljana, izstop 18.
10. 1994; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 18.
10. 1994, vložek 52,285.738,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996: 2745
Proizvodnja neželeznih kovin; 29 Proizvodnja strojev in naprav; 55 Gostinstvo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 723 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-46232
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02304 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WINNER, Opravljanje storitev, d.o.o., Dornberk, sedež: Draga 11,
5294 Dornberk, pod vložno št. 1/03327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika, povečanje kapitala, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5821746
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: MEDIAS – SOCIETA PER
AZIONI, Gorizia, Via Degli Orzoni 16,
vstop 12. 12. 1994, vložek 650.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Vizintin Beno, Gorizia, Italia, Loc.
Piuma 8, imenovan 12. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46235
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01845 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SUBOR, Trgovina na debelo in drobno, export-import, Orehovlje,
d.o.o., sedež: Orehovlje 23d, 5291 Miren,
pod vložno št. 1/01611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5479762
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelja: Suban Borut, Miren, Orehovlje 23d, vstop 5. 2. 1991, vložek
1,063.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Suban Boris, Miren, Orehovlje 23d, vstop
18. 11. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Suban Boris, razrešen 14. 11. 1994
ter dne 18. 11. 1994 imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5111 Posredništvo pri pro-

Rg-46244
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00353 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WINNER, Opravljanje storitev, d.o.o., Dornberk, sedež: Draga, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/03327/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in pooblastil zastopnika ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5821746
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Krt Andreja, Štanjel, Hruševica
10, razrešena 10. 5. 1995 in ponovno imenovana za direktorja, ki posle pri nabavi
osnovnih sredstev, katerih vrednost presega
3.500 DEM, pri nakupu nepremičnin, pri
najemanju in dajanju posojil, sklepa po
predhodnem soglasju nadzornega sveta.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
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celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Skrajšana firma: FIEGL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fiegl Aljoša, Šempas, Šmihelj 15, vstop 6. 3. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-46249
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01852 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa FIEGL, trgovina in kovinarstvo, Šmihelj, d.o.o., sedež: Šmihelj 15,
5261 Šempas, pod vložno št. 1/00850/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšano firmo ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5372909
Firma: FIEGL, Trgovina in kovinarstvo, d.o.o.

Rg-46255
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01978 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EUROL, d.o.o., Predelava
brusnih trakov, Lokavec, Ajdovščina, sedež: Lokavec 150a, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/01704/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5499976
Firma: EUROL, d.o.o., predelava brusilnih trakov, Lokavec 150a, Ajdovščina
Osnovni kapital: 2,212.128 SIT
Ustanovitelja: Kovač Peter, Ajdovščina,
Lokavec 150a, vstop 30. 4. 1991, vložek
1,106.064 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grutschreiber Helmut, Šempas, Šempas
168c, vstop 30. 4. 1991, vložek 1,106.064
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladi, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
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vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.

mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5318 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavost cvetličarn; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Ustanovitelja: Vodopivec Pavel, vstop
29. 8. 1990 in Vodopivec Tatjana, vstop 12.
12. 1994, oba Črniče, Vrtovin 71e, vložila
po 781.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 6024 Cestni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46261
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02103 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ENOOP, Enološka oprema,
d.o.o., Selo, sedež: Selo št. 26, 5262 Črniče, pod vložno št. 1/00701/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5333024
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanovitelj: Bovcon Jožef, Dornberk,
Kolodvorska 10, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,502.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46263
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01839 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.T.T., Podjetje za transport in trgovino, d.o.o., Sp. Idrija 90b,
sedež: Sp. Idrija 90b, 5281 Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/01530/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5467268
Firma: M.T.T., Podjetje za transport
in trgovino, d.o.o., Spodnja Idrija
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Žirovska 4
Osnovni kapital: 2,237.000 SIT
Ustanovitelj: Mlinar Drago, Spodnja
Idrija, Žirovska 4, vstop 28. 1. 1991, vložek
2,237.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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 pijača-

Rg-46264
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02043 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa NATURTEST, živilska proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vrtovin, sedež: Vrtovin 71e, 5262 Črniče, pod vložno
št. 1/01161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, vstop novega
družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5405459
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT

Rg-46268
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01827 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GTP, podjetje za gradbeništvo, trgovino in proizvodnjo Šempas,
d.o.o., sedež: Šempas 61a, 5261 Šempas,
pod vložno št. 1/01237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme ter skrajšane firme, vstop
družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5407532
Firma: GTP, Podjetje za gradbeništvo,
trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: GTP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lapajne Silvester, vstop
25. 9. 1990 in Lapajne Bogdan, vstop 20. 5.
1994, oba Šempas, Šempas 61a, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-46269
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02051 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BRIDGE, gostinstvo in trgovina, Batuje, d.o.o., sedež: Batuje 4,
5262 Črniče, pod vložno št. 1/01223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih

Stran 4750

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 61 – 3. X. 1997

družbah, spremembo firme ter skrajšane firme in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5407516
Firma: BRIDGE, Gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BRIDGE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Valetič Iztok, Črniče, Batuje 4, vstop 27. 9. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

1996, zastopa družbo brez omejitev; direktor Nemec Stanko, razrešen 12. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 0125
Reja drugih živali; 1533 Duga predelava in
konzerviranje sadja in vrtin; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

stop iz zadruge in vstop v d.d. 26. 6. 1996,
vložek 13,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gnezda Branko, Štanjel, Gaberje
1a, vstop 26. 6. 1996, vložek 8,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stegovec Boris, razrešen 26. 6. 1996
in ponovno imenovan za direktorja, ki kot
predsednik uprave d.d. zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Ipavec Stanislav, razrešen 26. 6. 1996.
Člani nadzornega sveta: Cej Ivan, Bucik
Vladimir in Ipavec Stanislav, vsi vstopili
26. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1996:
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Dejavnost izbrisana dne 27. 9. 1996:
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-46271
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00519 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BIMED, podjetje za proizvodnjo, trgovino in transport, Miren,
d.o.o., sedež: Miren 41a, 5291 Miren, pod
vložno št. 1/00492/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5312981
Firma: BIMED, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in transport, d.o.o.
Skrajšana firma: BIMED, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Pod
Lazami 122, Vrtojba
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nemec Davorin, Šempeter
pri Gorici, Pod lazami 122, Vrtojba, vstop
13. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec Stanko, izstop 12. 9. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nemec Davorin, imenovan 12. 9.

Rg-46274
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00391 z dne 27. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INSTALACIJE, Obrtna zadruga z b.o., Ajdovščina, sedež: Goriška
66, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz zadruge v d.d., spremembo firme, skrajšane firme, kapitala,
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, nadzorni svet in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5279330
Firma: INSTALACIJE, Strojne in elektro instalacije, d.d.
Skrajšana firma: INSTALACIJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 60,000.000 SIT
Ustanovitelji: Stegovec Boris, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, izstop iz zadruge in vstop v d.d. 26. 6. 1996, vložek
13,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cej Ivan, Nova Gorica, Andreja Kumarja 9, Rožna dolina, izstop iz zadruge in vstop
v d.d., 26. 6. 1996, vložek 13,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bucik Vladimir,
Šempas, Šempas 188b, izstop iz zadruge in
vstop v d.d. 26. 6. 1996, vložek 13,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ipavec Stanislav, Nova Gorica, Marija Kogoja 1a, iz-

Rg-46280
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00231 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa JAAR, Turizem – exportimport, d.o.o., Vogrsko, sedež: Vogrsko
31, 5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/02187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5582229
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi, ter lovske storitve; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-46284
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02158 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa JAAR, Turizem – exportimport, d.o.o., Vogrsko, sedež: Vogrsko
31, 5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/02187/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5582229
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Vinko, Volčja Draga,
Vogrsko 31, vstop 10. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Nova Gorica, pod vložno št. 1/02928/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5733898
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Batagelj Dušan, Nova Gorica, Strma pot 8, vstop 23. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zuljan Neli, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 23. 3. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: oddajanje nepremičnin v najem.

Rg-46286
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02152 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa UKMAR, Podjetje za trgovino in transport, d.o.o., Branik, sedež: Branik 140, 5295 Branik, pod vložno
št. 1/02383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5608678
Osnovni kapital: 1,511.500 SIT
Ustanovitelj: Ukmar Bojan, Branik, Branik 140, vstop 31. 3. 1992, vložek 1,511.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46290
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00400 z dne 25. 9. 1996 pod
št. vložka 1/03651/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957745
Firma: DUNE, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: DUNE, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Prekomorskih brigad 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Andriolo Rosanna, Sossano, Via Cironvallazione 41, vstop 24. 6.
1996, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gorjan Milovan, Renče, Renški
podkraj 36, vstop 24. 6. 1996, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TOZAI S.r.l., Marketing Consultants Import-Export, Caldo Daldogno, Via Fogazzaro 105, vstop 24. 6. 1996, vložek 780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Santini Alessandro, Vicenza, Vle.Stg.
Eramarin 37, imenovan 24. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Gorjan Milovan, imenovan 24. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-

Rg-46291
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00486 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska industrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/00069/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5132061
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Abram Edvard, razrešen 1. 8. 1996; prokurist Čotar Silvester, razrešen 1. 8. 1996;
prokurist Kalin Emil, Nova Gorica, Cankarjeva 24, razrešen 1. 8. 1996 in imenovan za člana uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Nabergoj David, Ajdovščina, Ivana Kosovela 8, razrešen 1. 8.
1996 in imenovan za direktorja, ki kot
predsednik uprave zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Šinigoj Miloš, Nova
Gorica, Vipavska c. 65, Rožna dolina, imenovan 1. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-46292
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00305 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka1/03650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža ter prenos iz okrožnega
sodišča v Kopru s temile podatki:
Matična št.: 5804230
Firma: MAT-COMPANY, Podjetje za
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Vipava
Skrajšana firma: MAT-COMPANY,
d.o.o., Vipava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Bevkova ulica 20
Osnovni kapital: 1,939.715 SIT.
Rg-46302
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01152 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa NELI, Podjetje za posredovanje v prometu blaga in storitev, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Strma pot 8, 5000

Rg-46304
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02119 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GOPACK, Proizvodnja pakirnih strojev, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Ul. IX. Korpusa 96, 5250 Solkan, pod vložno št. 1/01063/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah, izstop družbenika,
povečanje kapitala in spremembo osnovnih
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5383633
Osnovni kapital: 11,408.000 SIT
Ustanovitelja: VOZILA GORICA, p.o.,
Šempeter pri Gorici, izstop 24. 2. 1994; Kobolt Jože, Nova Gorica, Ul. 25. maja 55,
vstop 15. 3. 1990, vložek 5,818.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SCHMUCKER
S.r.l., Lucinico, Italia, Via Udine 43, vstop
15. 3. 1990, vložek 5,589,920 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46314
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02046 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu vpisa AJDA, Turizem in trgovina, d.o.o., Cerkno, sedež: Čeplez 17, 5282
Cerkno, pod vložno št. 1/00503/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5405874
Osnovni kapital: 1,500.184 SIT
Ustanovitelj: Podobnik Tinček, Cerkno,
Čeplez 17, vstop 6. 12. 1989, vložek
1,500.184 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-47079
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02100 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AGOVIT SISTEMI, Trgovina, posredovanje in proizvodnja, d.o.o.,
Ul. XXX. Divizije 19b, Nova Gorica, sedež: Ul. XXX. Divizije 19b, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02413/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža, vstop in
izstop družbenika in spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5618550
Firma: AGOVIT SISTEMI, Trgovina,
posredovanje in proizvodnja, d.o.o., Cankarjeva 16, Nova Gorica
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Sedež: 5000 Nova Gorica, Cankarjeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Može Nadija, izstop 14.
11. 1994; Kodre Gabrijela, vstop 24. 3. 1992
in Kodre Miloš, vstop 14. 11. 1994, oba
Nova Gorica, Cankarjeva 56, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi na: finančni inženiring; proizvodnjo vseh vrst pohištva, vključno z oblazinjenim pohištvom; proizvodnjo
vseh vrst živilskih izdelkov, predvsem s področja pekarstva, mlinarstva in testenin; proizvodnjo kovinske galanterije in vseh vrst
spominkov; polnilnico in konfekcioniranje
živilskih in neživilskih izdelkov; komisijski
in kooperacijski posli vseh vrst s področja
proizvodnje in trgovine; vse vrste leasing
poslov; zastopanje tujih pravnih in fizičnih
oseb na področju trgovine in proizvodnje.

nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
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; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Poredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, prikjučki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na

Rg-47083
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00533 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AGOVIT SISTEMI, Trgovina, posredovanje in proizvodnja, d.o.o.,
Cankarjeva 16, Nova Gorica, sedež: Cankarjeva 16, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in pooblastil zastopnika
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5618550
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kodre Gabrijela, Nova Gorica, Cankarjeva 56, razrešena 26. 9. 1996 in imenovana za namestnico direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Kodre Miloš, Nova Gorica, Cankarjeva 56, imenovan
26. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
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drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

subjektu vpisa AGENS, Izvajanje, zastopanje, posredovanje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vezna pot 4, 5250 Solkan, pod vložno št. 1/00404/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5298342
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vuga Aleš, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 51, vstop 25. 6. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Dejavnost se razširi na: trgovino na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čermelj-Samec Miljana, razrešena 9. 1. 1996 in ponovno imenovana za
direktorico, ki potrebuje za sklepanje poslov o odtujevanju nepremičnega premoženja družbe ter njenih osnovnih sredstev, soglasje družbenikov družbe.

Rg-47098
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01147 z dne 9. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ZEN STUDIO, Storitve,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ozeljan 31j,
5261 Šempas, pod vložno št. 1/02780/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in spremembo poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5735475
Ustanovitelja: Krapež Dimitrij, Šempas,
Ozeljan 31j, vstop 16. 12. 1992, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Marko, Nova Gorica, Trubarjeva 2,
vstop 15. 5. 1994, vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kovač Marko, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Krapež Dimitrij, razrešen 15. 5. 1994 kot v.d. direktorja in dne 25. 5. 1994 imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-47134
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00249 z dne 22. 10. 1996 pri

Rg-47160
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00525 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/03654/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, vstop in izstop družbenika in spremembo zastopnika ter prenos
iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s temile
podatki:
Matična št.: 5331447
Firma: TRANSEUROPEAN, exportimport, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TRANSEUROPEAN,
d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradnikove
brigade 59
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: TRAGENT transport in
prevozi, d.o.o., izstop 9. 9. 1996; BavconMakovec Nevenka, Nova Gorica, Stara Gora 18a, vstop 27. 12. 1994, vložek 788.320
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sekulič Jovan, Gorizia, Via Dei Grabizio 7, vstop 9. 9.
1996, vložek 727.680 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Alojz, razrešen 9. 9. 1996;
direktorica Bavcon-Makovec Nevenka, imenovana 9. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-47162
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00039 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EURO-FER-INT., Obdelava kovin, d.o.o., Batuje, sedež: Batuje 83,
5262 Črniče, pod vložno št. 1/03447/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, vstop družbenika in spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5887330
Firma: EURO-FER-INT., Obdelava kovin, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: EURO-FER-INT.,
d.o.o., Ajdovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska c. 4
Ustanovitelja: Čermelj-Samec Miljana,
Ajdovščina, Na livadi 6, vstop 9. 1. 1996,
vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; EURO-FER s.r.l. lavorazione del ferro battuto, Castelgomberto, V. Le dell’industria 16/18, vstop 17. 1. 1995, vložek
1,425.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47172
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02317 z dne 29. 10. 1996
pri subjektu vpisa GRAFIT, d.o.o., Nova
Gorica, Podjetje za računalniške storitve in grafični dizajn, sedež: Kidričeva
9, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01434/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, izstop družbenika in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5464811
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Občinska organizacija
ZSMS, izstop 13. 4. 1994; Vičič Aleks, Nova Gorica, Pod Grčno 6, vstop 1. 4. 1994,
vložek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hadžič Miroslav, Šempeter pri Gorici, A. Gabrščka 38, vstop 13. 4. 1994, vložek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pregelj Erik, Renče, Mohorini 3, vstop
13. 4. 1994, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vičič Aleks, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Škrl Marinka, razrešena 29. 12. 1994 kot v.d. direktorice.
Rg-47176
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02325 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BONUM, Trgovina, svetovanje in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Borisa Kalina 85, 5250 Solkan, pod
vložno št. 1/01659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5490472
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Katica, Nova Gorica, Borisa Kalina 85, vstop 1. 4. 1991,
vložek 1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
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drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5164 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;

5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 51487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z
električnimi
gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47106
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02254 z dne 10. 10. 1996
pri subjektu vpisa ALCON, Trgovina, svetovanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Klementa Juga 5, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01472/00 vpislo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5456681
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Furlan Tomaž in Furlan
Dragica, oba Solkan, Klementa Juga 5, vstopila 18. 10. 1990, vložila po 251.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Škarabot Davorin, Solkan, Klementa Juga 5, vstop 29.
12. 1994, vložil 998.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-47121
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01916 z dne 20. 10. 1996
pri subjektu vpisa BELA, Podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino, Idrija,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 9, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/02236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev aktov in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo sedeža družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5782309
Sedež: 5280 Idrija, Ulica Sv. Barbare 9
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: Bevk Velimir, Idrija, Kosovelova 39, vstop 24. 1. 1992, vložek
504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bevk Samo, Idrija, Trg M. Tita 4, vstop 24.
1. 1992, vložek 504.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rajković Boris, Idrija, Grilčeva 35, vstop 24. 1. 1992, vložek 504.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-46981
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00344 z dne 5. 11. 1996
pod št. vložka 1/03929/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz okrožnega
sodišča v Krškem, spremembo firme in sedeža ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5562830
Firma: AJDA, trgovina, gostinstvo, turizem, inženiring in druge storitve, d.o.o.,
Novo mesto
Skrajšana firma: AJDA, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Rozmanova 9
Osnovni kapital: 2,141.000 SIT
Ustanoviteljica: Meke Maja, Krško, Lapajnetova 8, vstop 6. 9. 1993, vložek
2,141.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Meke Maja, imenovana 6. 9. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1-2009/00, s firmo in sedežem: AJDA
trgovina, gostinstvo, turizem, inženiring in
druge storitve, d.o.o., Sevnica, Savska 10,
Sevnica.
Rg-101713
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00143 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa HIPOT, tovarna elektronskih elementov in opreme, d.o.o., sedež: Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, pod
vložno št. 1/01334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov in poslovnih deležev ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.:5182867
Firma: HIPOT, elektronski elementi in
sistemi, d.o.o.
Ustanovitelji: ISKRA IEZE HOLDING,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, vstop 27. 11.
1990, vložek 12,300.084,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 27. 11. 1990, vložek 21,460.613,01
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baznik
Franc, Novo mesto, C. Herojev 56, vstop 8.
12. 1995, vložek 6,411.672,08 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Colarič Jožef, Šentjernej,
Resljeva c. 3, vstop 8. 12. 1995, vložek
5,616.317,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Franc, Šentjernej Turopolje 19,
vstop 8. 12. 1995, vložek 5,616.317,77 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rostohar Mihajlo, Krško, Gubčeva Ulica 9, vstop 8. 12.
1995, vložek 3,997.701,96 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Piletič Zlata, Novo mesto,
Smrečnikova 24, vstop 8. 12. 1995, vložek
5,183.756,65 SIT, odgovornost, ne odgovarja; Rostohar Stanislav, Brežice, Prežihova
12, vstop 8. 12. 1995, vložek 5,183.756,65
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fink Jože,
Straža pri Novem mestu, Resa 9, vstop 8. 12.
1995, vložek 3,997.701,96 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami.
Dejavnost, izbrisana dne 10. 1. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 511 Posredništvo.
Pogodba o prodaji in nakupu poslovnih
deležev sklenjena dne 8. 12. 1995.

strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-104523
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00068 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa SMER – TECH, podjetje za domačo in mednarodno trgovino,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Turkova 2, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02709/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5675731
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997: 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 354 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 641 Poštne in kurirske storitve; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 723 Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7414
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101715
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00434 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa FINPOSS, storitve in
trgovina Novo mesto, d.o.o., sedež: Cesta
brigad 13, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/02301/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5609275
Firma: FINPOSS, prevozi in storitve
Novo mesto, d.o.o
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
159 Proizvodnja pijač; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drugi kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v anjem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane z podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih

Rg-104531
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00065 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa TILIA, trgovsko in proizvodno podjetje Novo mesto, d.o.o., sedež: Bršljin 21, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01025/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo natančnega naslova sedeža, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5379059
Sedež: 8000 Novo mesto, Bršljin 37
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih; razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Prozivodnja drugih vrhnjih 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; 1930
Proizvodnja obutve; 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 plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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, jadilnim oljem, maščobami; 3134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 3135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obličili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
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jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

ga kamna; 2670 Obdelava naravnega kamna; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 516

Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih

Rg-104532
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00008 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa MAPLO, tehnične storitve, d.o.o., sedež: Belokranjska cesta 40,
8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/03805/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5921252
Ustanovitelja: ESOL, lesna predelava,
d.o.o.,Črnomelj, Belokranjska cesta 40, vstop 5. 9. 1995, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lakner Ivan, Črnomelj, Bevkova ulica št. 6, vstopil 20. 12.
1996, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža z
dne 20. 12. 1996.
Rg-104535
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00076 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa KLAMFARG, gradbeništvo Črmošnjice, d.o.o., sedež: Črmošnjice 39, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03250/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5764211
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 141
Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 142 Pridobivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov,
opeke, in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 267 Obdelava naravne-
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agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne dejavnosti.

drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.
Sklep o ustanovitvi podružnice z dne 22.
1. 1997.

tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredištvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdekov; 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 brezalkoholimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdleki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,

Rg-104944
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00028 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/00870/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5361095002
Firma: ALPHA, časopisno založniška
dejavnost, d.o.o., Novo mesto, podružnica ALPHAPRESS Ljubljana
Skrajšana firma: ALPHA d.o.o., Podružnica ALPHAPRESS Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1101 Ljubljana, Dunajska 7
Ustanovitelj: ALPHA, časopisno založniška dejavnost, d.o.o., Novo mesto, Glavni
trg 30, vstop 22. 1. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simčič Jože, Novo mesto, Trdinova
11a, imenovan 22. 1. 1997 zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 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

Rg-104947
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00078 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa EKOS, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež Knafelčeva
ulica 22, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02827/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5712017
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 1
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3350
Proizvodnja ur; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
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trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač 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 tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno z elektičnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb.

Rg-105093
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00059 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa POMADA, podjetje za
trgovino, špedicijo in turizem, d.o.o., sedež: Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne 7. 2.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5850649
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij.
Rg-105241
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00115 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa RADIATOR, proizvodnja, trgovina, storitve in prevozi, d.o.o.,
Mirna peč, sedež: Vihre 24, 8216 Mirna
peč, pod vložno št. 1/02844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5706076
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z

Rg-105242
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00091 z dne 18. 3. 1997
pod št. vložka 1/03951/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1122495
Firma: M & M TRADE MERVAR,
trgovina, posredništvo, storitve, k.d., Novo mesto
Skrajšana firma: M & M TRADE MERVAR k.d. Novo mesto
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska 27
Ustanovitelja: Mervar Berta, komplementar, Novo mesto, Stopiče 68, vstop
20. 2. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem in komadintist.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mervar Berta, imenovana 20. 2.
1997 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2221 Tiskanje časopisov; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
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ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.
Pogodba o stanovitvi komanditne družbe z dne 20. 2. 1997.

motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles.

tve in trgovina, d.o.o, Raka, Cirje 6, vstop
8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Koračin
Branko, Novo mesto, Dol. Težka voda 37,
vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Korent Ivan, Trebnje, Obrtniška 14, vstop 8. 6.
1995, vložek 181.990 SIT; Kotar Janez, Litija, Maistrova 4, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Krajnc Ivan, Novo mesto,
Adamičeva 38, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Kramaršič Jože, Dolenjske toplice, Sela 1, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Krašovec Nevenka, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 95, vstop 8. 6. 1995,
vložek 90.995 SIT; Kunčič Marjeta, Novo
mesto, Milana Majcna 5, vstop 8. 6. 1995,
vložek 90.995 SIT; Lavrič Dragica. Novo
mesto, Marjana Kozine 35, vstop 8. 6. 1995,
vložek 90.995 SIT; Luzar Anica, Novo mesto, Slavka Gruma 8, vstop 8. 6. 1995, vložek 90.995 SIT; Luzar Miha, Dolenjske toplice, Podturn 18, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Makuc Marjana, Novo mesto,
Jakčeva 21, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Majcen Mirko, Novo mesto, Cegelnica
33, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT;
Medle Alojz, Novo mesto, Šentjernejska 13,
vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Merlin Anton, Novo mesto, Pod Trško goro 22,
vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Mervar Lovro, Novo mesto, Ljubljanska 69, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Mežnar
Ludvik, Novo mesto, Belokranjska 30, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Može
Nevenka, Straža, Potok 15, vstop 8. 6. 1995,
vložek 90.995 SIT; Nenadič Olga, Novo mesto, Trdinova 12c, vstop 8. 6. 1995, vložek
90.995 SIT; Novak Jože, Novo mesto, Ob
Potoku 10, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Novak Zvone, Novo mesto, Brod 33,
vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Opara Stane, Novo mesto, Mali Slatnik 48, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Ovniček Boštjan, Črnomelj, Metliška 11, vstop
8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Penca Jože,
Straža, Vavta vas 95, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Pešič Suzana, Novo mesto, V Brezov log 34, vstop 8. 6. 1995,
vložek 181.990 SIT; Praznik Ludvik, Škocjan, Grmovlje 5, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; PROKEMING, svetovanje,
projektiranje, inženiring, d.o.o., Novo mesto, Košenice 47, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Rački Bojan, Ljubljana, Rusjanov trg 1, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Robek Alojz, Šmarješke toplice, Šmarješke toplice 7, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Rus Stanislav, Dolenjske toplice, Meniška vas 32, vstop 8. 6. 1995,
vložek 181.990 SIT; Strasbergar Slavko,
Novo mesto, Adamičeva 41, vstop 8. 6.
1995, vložek 181.990 SIT; Šepic Žare, Novo mesto, Brod 32, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Šmajdek Cveto, Novo mesto,
Krallova 49, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Šmajdek Sandi, Straža, Podreber 23, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Šobar Dragan, Novo mesto, Ragovska
2, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT;
Šobar Franc, Uršna Sela, Vaška 62, vstop 8.
6. 1995, vložek 181.990 SIT; Špoljar Štefan, Novo mesto, Muhaber 16, vstop 8. 6.
1995, vložek 181.990 SIT; Švajger Andrej,
Gradac, Vranoviči 23, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Tomazin Marjan, Šmarješke toplice, Gorenja vas 9a, vstop 8. 6.

Rg-105243
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00111 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa ŠOKO, proizvodno trgovsko podjetje Trebnje, d.o.o., sedež: Ul.
XV. divizije 2, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/00839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbene pogodbe z dne 19. 3. 1997 ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5349087
Sedež: 8210 Trebnje, Kresna ulica 2
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkiv iz gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3430 Prozivodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50102 Trgovina na drobno z

Rg-106032
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00075 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA
HRAST, p.o., Novo mesto, sedež: Adamičeva 2, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
2/00006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o zadrugah,
spremembo firme, kapitala in zadružnikov,
spremembo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5062322
Firma: OBRTNA ZADRUGA HRAST,
z.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: OZ HRAST, z.o.o., Novo mesto
Osnovni kapital: 11,374.375 SIT
Ustanovitelji: Babnik Igor, Novo mesto,
Mala Cikava 8c, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Bajuk Martin, Novo mesto,
Lebanova 16, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Bele Janez, Novo mesto, Adamičeva 27, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Blažič Silva, Novo mesto, Belokranjska 50, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Božič Ivan, Novo mesto, Smolenja vas
15c, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT;
Bratkovič Cvetka, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 56, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Bučar Avguštin, Novo mesto,
I. Vaštetove 25, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Bučar Avgust, Dolenjske toplice, Sela 54, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Dulc Jože, Škocjan, Stranje 7,
vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Filipič Mihael, Žužemberk, Praproče 16, vstop
8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT, Fink Stane,
Novo mesto, Košenice 84, vstop 8. 6. 1995,
vložek 181.990 SIT; Gašperšič Dušan, Novo mesto, Šalijeva 12, vstop 8. 6. 1995,
vložek 181.990 SIT; Gazvoda Martin, Novo
mesto, Ivana Roba 59, vstop 8. 6. 1995,
vložek 181.990 SIT; Gliha Jožef, Žužemberk, Baragova 27, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Grubar Karol, Šentjernej, Dobravica 32, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990
SIT; Hrastar Milena, Škocjan, Zloganje 37,
vstop 8. 6. 1995, vložek 90.995 SIT; Jenič
Janez, Škocjan, Hrastulje 15, vstop 8. 6.
1995, vložek 181.990 SIT; Jožef Janko, Novo mesto, Ločna 9, vstop 8. 6. 1995, vložek
90.995 SIT; KARTONAL, transportna in
komercialna embalaža ter paletni sistemi,
Novo mesto, d.o.o.,Novo mesto, Košenice
34, vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT;
KLIMATIZACIJA, proizvodnja in montaža, d.o.o. Paradišče, Šmarje – Sap, Šmarje
Sap, Paradišče 9, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; KOPROS, proizvodnja, stori-
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1995, vložek 181.990 SIT; Tomažin Samka,
Raka, Gmajna 31a, vstop 8. 6. 1995, vložek
90.995 SIT; Vesel Anton, Novo mesto, Šentjernejska 15, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Vidlinovič Ervin, Novo mesto, Košenice 45, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT; Vidmar Brane, Starža, Drča 3,
vstop 8. 6. 1995, vložek 181.990 SIT; Vidmar Franc, Novo mesto, Šmihel 61, vstop 8.
6. 1995, vložek 181.990 SIT; Vraničar Milan, Metlika, Breg revolucije 18a, vstop 8.
6. 1995, vložek 181.990 SIT; Zaletelj Vinko, Otočec, Sevno 20, vstop 8. 6. 1995,
vložek 181.990 SIT; Žagar Brane, Kočevje,
Bračičeva 2, vstop 8. 6. 1995, vložek
181.990 SIT.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Bajuk Martin, razrešen 8. 6. 1995
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Kustor Bogdan, razrešen 8. 6. 1995 kot
vodja gradbene enote; zastopnica Makuc
Marjana Frida, imenovana 8. 6. 1995, zastopa zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame, protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 252 proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdeleva naravnega kamna; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286 Prozivodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 361 Proizvodnja
pohištva; 364 Proizvodnja špotrnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zuanj prodajaln;

527 Popravila izdelkov široke porabe; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslono svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 926 Športna dejavnost; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..
Zadružna pravila z dne 8. 6. 1995.

Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tektilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogravanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjsktvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materalom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zuanj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in ogranizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,

Rg-106033
Okrožno sodišče v Novenm mestu je s
sklepom Srg št. 97/00109 z dne 28. 3. 1997
pod št. vložka 1/03952/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1123084
Firma: PAGRAS, d.o.o., gradbene storitve in instalacije
Skrajšana firma: PAGRAS, d.o.o.
Pravnoogr. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8350 Dolenjske toplice, Sela 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Jože, Straža, Pod vinogradi 1, vstop 28. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pavlin Jože, imenovan 28. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Pavlin Alojz, Straža, Soteska 60, imenovan
28. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev,
kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov iz lesa; 2670 Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specializiranih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarstvo in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
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d.n.;7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 28. 2. 1997.

Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materalom, napravami za ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 kovinskimi izdelki; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-

nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9261
Obratoavnje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n..

Rg-106034
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00132 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa PCP PUREBER, trgovina, proizvodnja, zaključna in obrtna dela
v gradbeništvu, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Prečna 26, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/02879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5706904
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-106036
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00101 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa MG, turizem in storitve,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Rozmanova 38,
8000 Novo mesto,
pod vložno št.
1/00651/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo in spremembo sedeža
ter uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.:5324327
Skrajšana firma: MG Novo mesto, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Glavni trg 10
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Prozivodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955

Rg-106037
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00095 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa NOVOLINE RAFIS, računovodske in finančne storitve, d.o.o.,
sedež: Kandijska 32, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03927/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5649013
Firma: NO – RAFIS, računovodske in
finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NO – RAFIS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-106038
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00123 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa MARING – ZALETELJ
& CO., inženiring, gradbeništvo, trgovina, d.n.o., Novo mesto, Košenice 21, sedež: Košenice 21, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, spremembo družbenikov in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5846277
Firma: TADA – ZALETELJ IN
STRMEC, trgovina, d.n.o.
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Skrajšana firma: TADA – ZALETELJ
IN STRMEC, d.n.o.
Ustanoviteljica : Strmec Danica, Novo
mesto, Finžgarjeva 2, vstop 14. 3. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba pooblaščena za zastopanje: družbenica Strmec Danica, imenovana 14. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela, 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Leopold, Žužemberk, Stranska vas 17, vstop 24. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi pooblaščeni za zastopanje: direktor Vidmar Leopold, imenovan 24. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; Vidmar Matejka, Žužemberk, Stranska vas 17, imenovana 24. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdlkov; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov, 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 24. 3. 1997.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor Bartelj Tomislav, razrešen 1. 3. 1997;
direktorica Bartelj Jadranka, imenovana 1.
3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva. gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na ddebelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pogodba o odstopu deleža z dne 1. 3.
1997.

Rg-106173
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00135 z dne 4. 4. 1997
pod št. vložka 1/03955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št: 1189654
Firma: EP – COMERCE, podjetje za
prodajo in dobavo nafte in naftnih derivatov, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: EP – COMERCE
d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova 10

Rg-106174
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00134 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa GLOBUS, Mednarodna
špedicija, d.o.o., Metlika, sedež: Drašiči
8, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/01571/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5455120
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozlili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorinimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 dajanje avtomobilov v najem.

Rg-106175
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00131 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa INTRADE, Ekonomski
inženiring, marketing, trgovina in zastopanje, Novo mesto, d.o.o., sedež: Novi trg
1, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja zaradi prostovoljnega izstopa, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5317690
Ustanoviteljica: Bartelj Tomislav, izstop
1. 3. 1997; Bartelj Jadranka, Novo mesto,
Slančeva ulica 1, vstop 1. 3. 1997, vložek
1,623.186 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-106178
Okrošno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00094 z dne 9. 4. 1997
pod št. vložka 1/03960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1122541
Firma: SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA, d.o.o., elementi za avtomaticacijo
Skrajšana firma: SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8360 Žužemberk, Grajski trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SMC PNEUMATIK, Gesellschaft m.b.h., Korne Korneuvurg, Avstrija, Girakstrasse 8, vstop 22. 1. 1997, vložek 1,500.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje direktor Štupar Jože, Dvor, Sadinja vas pri Dvoru 1, imenovan 22. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Hoffmann Ernst,
Wien, Burghardtgasse 21, imenovan 22. 1.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
porizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7414 Podjetništvo in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje: 8042 Drugo izobraževanje.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 22. 1. 1997.
Rg-106179
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00148 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa GABIT, lesni inženiring,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Vrhovčeva 14, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbenikov
ter uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5877997
Sedež: 8351 Straža, Jurka vas b.š.
Ustanovitelj: Gorjup Tomislav, izstop 12.
3. 1997; Bukovec Stanislav, Straža, Ob Krki 18, vstop 3. 12. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; AG PODJETJE ZA ZASTOPANJE, POSREDOVANJE IN svetovanje Novo mesto,
d.o.o., izstop 12. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Prozivodnja sedežnega pohištva; 3612

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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 dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravla motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim

materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškomo stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnmega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža z
dne 3. 2. 1997.
Rg-106183
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00106 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Proizvodnja trikotažnih tkanin, d.o.o., Metlika, sedež:
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Tovarniška 2, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/02527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme ter statusa ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5617987
Firma: BETI TRIKOTAŽNE TKANINE, Proizvodnja trikotažnih tkanin,
d.o.o., Metlika
Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industrija,
preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o., izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna industrija,
d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop 27. 3.
1992 vložek 172,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovoarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 1730
Plemenitelje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.,;1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5141 Trgovina na debelo s tektilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računališko opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovina, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zupanič Karlina, razrešana 7. 3.
1997, direktor Zupanič Andrej, imenovan 7.
3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
naspecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pogodba o odstopu poslovnega deleža z
dne 7. 3. 1997.

gradbenih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106190
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00118 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa EPS, ekonomsko poslovne storitve, Črnomelj, d.o.o., sedež: Kočevje 23a, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01427/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5434092
Ustanovitelj: Zupanič Karlina, izstop 7.
3. 1997; Zupanič Andrej, Črnomelj, Kočevje 23a, vstop 7. 3. 1997, vložek 1,542.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106431
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00138 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, p.o.,
sedež: Trdinova 23, 8000 Novo mesto pod
vložno št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5142407
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 0141
Storitve za rastlinsko predelavo; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela,
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7132 Dajanje

Rg-106434
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št.97/00180 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa ACER, krajinska arhitektura in varstvo okolja, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto pod vložno št. 1/02437/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5609038
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 0112
pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen,
sadik; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela, 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-106439
Okrožno sodišče v novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00042 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa MBE – CONSULTING,
podjetje za gradnje, engineering in marketing, d.o.o, Novo mesto, sedež: Defranceschijeva 2, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03678/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme ter uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi srandardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5852013
Firma: BME, d.o.o., podjetje za investicijski inženiring, Novo mesto
Skrajšana firma: BME, d.o.o., Novo mesto
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 266 Prozivodnja izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
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štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela, 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje,
74202 Prostorsko planiranjein urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjanih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na debelo z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na debelo s kruhom, pecivom, testeninami; sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in polsovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pogodba o prenosu poslovnega deleža z
dne 3. 3. 1997.

ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakaovm, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovnaj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi;7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-106441
Okrožno sodišče v Novem mesu je s sklepom Srg št. 97/00133 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa NOVITA, svetovanje, posredništvo in storitve, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Valantičevo 19a, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/02745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in poslovnih deležev ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo, spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5685435
Ustanovitelja: Malenšek Gregor, Novo
mesti, Nad mlini 48, vstop 18. 3. 1997, vložek 764.534 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kirn Vida, Novo mesto, Valantičevo 19a,
vstop 11. 11. 1992, vložek 764.534 SIT,
odgovornost; ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Malenšek Gregor, imenovan 18. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv,rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-

Rg-106443
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00159 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa FENIKS, poslovno tehnične storitve, d.o.o., Novo mesto, K Roku 91, sedež: K Roku 91, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5316413
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-

PTUJ
Srg 97/00005
Rg-109402
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00005 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu vpisa OPTYL, optični proizvodi,
d.d., sedež: Ljutomerska 38 a, 2270 Ormož, pod vložno št. 1/00902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5036267
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Hlebec Zdravko, razrešen 13. 5.
1995; direktorica Borko Frančiška, Ormož,
Skolibrova 6, imenovana 31. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Člana nadzornega sveta: Feguš Silva in
Fras Terezija, izstopili 30. 12. 1996; Rep
Bojan in Puklavec Ivanka, vstopila 30. 12.
1996.
SLOVENJ GRADEC
Rg-104881
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00233 z dne 24. 2. 1997
pod št. vložka 1/05537/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
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Firma: HOMC, trgovsko, proizvodno
in obrtno podjetje, d.o.o., podružnica Prevalje
Skrajšana firma: HOMC, d.o.o., podružnica Prevalje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2391 Prevalje, Na produ 4
Ustanovitelj: Homc, trgovsko, proizvodno in obrtno podjetje, d.o.o., Prevalje, Pod
gonjami 23, vstop 12. 9. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hovnik-Plešej Srečko, Prevalje, Pod
gonjami 23, imenovan 12. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 2670 Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 »Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« razen »z orožjem in strelivom«, pri dejavnosti pod šifro 74.14 »Podjetniško in poslovno svetovanje« razen »arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci«.
Rg-107399
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00151 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa L & P REICO, družba
za izdelavo preciznih kovinskih predmetov in naprav, d.o.o., sedež: Livarska 13,
2366 Muta, pod vložno št. 1/09546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 1121073
Sedež: 2366 Muta, Kovaška 19
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 14. 3. 1997.

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1122312
Firma: DISKONT-FRIZER, frizerske
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DISKONT-FRIZER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2392 Mežica, Partizanska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KAPURAWA, frisorbetriebsges m.b.H., Villach, Avstrija, Sittenbergerstrasse 21, vstop 5. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hartwig Warmuth, Villach, Avstrija,
Sittenbergerstrasse 21, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokuristki Potočnik Vida,
Mežica, Partizanska 14, in Djokaj Zlatka,
Prevalje, Na produ 28, imenovani 5. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-108921
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00076 z dne 17. 6. 1997
pod št. vložka 1/09551/00 vpisalo v sodni

Rg-109719
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00200 z dne 1. 7. 1997
pod št. vložka 1/09554/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1196979
Firma: KRAUTBERGER, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAUTBERGER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno podružnico
Sedež: 2367 Vuzenica, Livarska ulica 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krautberger Robert, Vuzenica, Livarska ulica 26, vstop 19. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krautberger Robert, imenovan 19. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

Rg-109722
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00021 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa LESNA, tovarna pohištva Prevalje, d.o.o., sedež: Polje št. 1, 2391
Prevalje, pod vložno št. 1/01809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d., spremembo firme, pravnoorg. oblike, družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti, pooblastil zastopnika in
nadzornega sveta ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5039126
Firma: LESNA, tovarna pohištva Prevalje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2391 Prevalje, Na produ 4
Ustanovitelji: LESNA, lesnoindustrijsko
podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 4, vstopila 27. 12. 1989, vložila
28,013.245,70 SIT, ter LESNA–TOVARNA
POHIŠTVA PAMEČE, d.o.o., Slovenj Gradec, Pameče 150, LESNA–TOVARNA
STAVBNEGA POHIŠTVA RADLJE,
d.o.o., Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga
68, LESNA–TOVARNA IVERNIH PLOŠČ
OTIŠKI VRH, d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu in LESNA–ŽAGA OTIŠKI VRH,
d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, vstopile
19. 12. 1996, vložile po 10.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jakob Andrej, Mežica, Trg 4. aprila
5, ki od 19. 12. 1996 zastopa družbo z omejitvijo, da le s soglasjem nadzornega sveta
lahko opravlja naslednje posle: nabava, prodaja ali obremenitev nepremičnin in premičnin nad 2,500.000 SIT; odpiranje podružnic in obratov ali njihovo zapiranje; najemanje posojil ali dajanje poroštev, ki presežejo znesek 10,000.000 SIT; sklepanje
trajnih poslov prek enega leta z drugimi
partnerji.
Člani nadzornega sveta: Gornjak Marjan, Areh Pavlina in Kališnik Rudi, vstopili
19. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz plute, slame in
protja; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo
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z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni to-

vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
70203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro 74.120
»Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje« pa razen
»revizijske dejavnosti«.

tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami

Rg-109723
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00004 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa BALMICO, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Stari trg 103, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/08925/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, družbenikov, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5805651
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pohorska 21
Ustanovitelji: Balaban Dragan, izstopil
12. 12. 1996; Kotnik Beno, Prevalje, Na
Fari 20, vstopil 16. 9. 1993, vložil 300.000
SIT, Dreu Milan, Slovenj Gradec, Pot ob
Homšnici 23, vstopil 16. 9. 1993, vložil
300.000 SIT, in BALMICO, trgovska družba z omejenim jamstvom, Pliberk, Avstrija,
Voelkermarketer Strasse 30, vstopil 12. 12.
1996, vložil 900.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5113 Posredniš-
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za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen »pri prodaji farmacevtskih izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro
52.488 »Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« razen »z
orožjem in strelivom«, pri dejavnosti pod
šifro 74.12 »Računovodske, knigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«
razen »revizijske dejavnosti«, pri dejavnosti pod šifro 74.14 »Podjetniško in poslovno
svetovanje« pa razen »arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci«.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 16. 12.
1996.

cesno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-

Rg-109724
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00057 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENAGENT, splošna posredniška dela, d.o.o., sedež: Tomšičeva 4, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5301114
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
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pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Druga splošna tajniška opravila; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen »pri prodaji farmacevtskih izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro
52.488 »Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« razen »z
orožjem in strelivom«, pri dejavnosti pod
šifro 74.12 »Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«
razen »revizijske dejavnosti«, pri dejavnosti pod šifro 74.14 »Podjetniško in poslovno
svetovanje« pa razen »arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci«.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe je
bila sprejeta dne 30. 6. 1997.

Rg-110512
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00309 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa ZEPTER–SLOVENICA, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Legenska cesta 14, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5431077
Ustanovitelja: Zepter Holding, A.G.,
Baar, Švica, Zugerstrasse 77, vstop 12. 12.
1991, vložek 75.000 SIT, in Zepter Holding,
B.V., Amsterdam, Nizozemska, Leidseplein
29, vstop 7. 11. 1996, vložek 1,425.000 SIT
– odgovornost: ne dogovarjata.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 1505/97
Rg-481
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:
TRIMAC S, d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Na trati 11, Ljubljana-Šentvid, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 2. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta TEC-MA SRL. in TRIMAC SRL., Via delle ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na enega od
ustanoviteljev.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 1997
SLOVENJ GRADEC
Srg 65/95
Rg-480
Družba DIANA, d.o.o., Podgorje, reg.
št. vl. 1/9517-00, katere družbenik je Skobir
Simon, po sklepu družbenika z dne 30. 3.
1995 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Skobir Simon iz Podgorja 181, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 1996
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-1/97-117
Ob-4108
Pravila SKEI – Sindikata kovinske in
elektroindustrije Slovenije, Sindikalne
podružnice Eurofiltri, Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev 403, sprejeta dne 8. 9. 1997,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v edvidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 117, dne 24. 9. 1997.
Ob-4109
Pravila o organiziranosti in delovanju
Sindikata podjetja Lespal, d.o.o., s sedežem Papirniška 1, Količevo, Domžale, se
hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zap.
št. 2/97.
Za identifikacijo se določi matična številka 1181858.
Št. 02800-87/93
Ob-4110
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 26. 5. 1993
pod zap. št. 87/93 z nazivom: pravila sindikata Majolka gostinstvo in storitve, d.o.o.,
ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat Majolka, d.o.o.,
Celje in sedežem: Prešernova 3, Celje.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati
odločba Občinskega sekretariata za družbeno-ekonomski razvoj Občine Celje, št.
02801-087/93 z dne 26. 5. 1993.
Ob-4154
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
sindikata delavcev kovinske in elektro industrije Slovenije, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 24. 9. 1997 pod zap. št.
27 z nazivom: pravila sindikata podjetja
Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli, sprejetega na ustanovnem zboru dne 16. 11. 1996, s
sedežem v Bistrici ob Sotli.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 21/97
R-137
Na predlog Pirnat Marjana, Jemčeva 28,
Trzin in Stepec Janeza, Jemčeva c. 28, Trzin, uvajamo amortizacijo hranilne knjižice
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pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska, Čopova
3, na geslo št. 295401/95 s stanjem
ca. 200.000 SIT.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 1997

I P 1223/95
R-120
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Štefanije Kajič, Naselje A. Kaple
8b, Trbovlje, ki jo zastopa odvetnica Mojca
Blažič iz Trbovelj, proti toženi stranki Sandiju Kajiču, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve
otroka in plačevanja preživine sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 84.
člena ZPP se toženi stranki: Sandiju Kajiču,
neznanega bivališča, postavlja začasna zastopnica Tina Simčič, strokovna sodelavka
Višjega sodišča v Ljubljani, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi, ki teče
pred naslovnim sodiščem pod opravilno številko I P 1223/95, vse dokler tožena stranka
ali njen zastopnik ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika zastopnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1997

ku, da se udeležijo poizvedb in prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško knjigo.
Prijave pravic je treba podati pismeno
ali ustno na zapisnik komisiji za nastavitev
zemljiškoknjižnega vložka št. 524 k.o. Mavrlen pri Okrajnem sodišču v Črnomlju, v
roku 30 dni po objavi tega oklica v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 8. 1997

Oklici dedičem
D 136/96
R-155
Frančišek Trojar, roj. 11. 3. 1912, mizar,
stanujoč Na Plavžu 30, Železniki, je umrl dne
29. 5. 1986 in je imel šest še živečih sinov.
Zakoniti dedič je tudi zapustnikov sin
Milan Trojar, katerega zadnje znano prebivališče je bilo: R.R. 2BOX 374 NEPEAN
ONT K2C-3NI, Kanada, sedaj pa na neznanem naslovu.
Imenovanega pozivamo, da se v roku
enega leta od te objave priglasi tukajšnjemu
sodišču, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 9. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 209/89
R-154
Pri tem sodišču je pod opr. št. P 209/89 v
teku pravdni postopek zaradi ugotovitve
lastninske pravice na nepremičnini po tožbi
tožečih strank Cvetič Branka in Katarine,
oba stan. Luka Poljanska 4, Zagorska sela,
zoper toženo stranko Fistrič Franca, Luka
Poljanska 4, Zagorska sela in druge.
Tožena stranka Fistrič Franc je neznanega bivališča, zato mu je bila s sklepom z dne
12. 1. 1996 v skladu z 84/2 členom
4. točke ZPP postavljena za začasno zastopnico Bjelovučić-Černoša Judita. Ta začasna
zastopnica pa se razreši začasnega zastopstva te stranke, Fistrič Francu pa se kot nova začasna zastopnica postavi Maja Turnšek, diplomirana pravnica in delavka tukajšnjega sodišča. Ta začasna zastopnica bo zastopala toženca Fistrič Franca v predmetnem
postopku vse dotlej, dokler se ta toženec ali
njegov pooblaščenec ne bo zglasil na sodišču, oziroma dokler skrbstveni organ ne bo
sporočil sodišču, da je Fistrič Francu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 24. 9. 1997
P 206/95
R-153
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Žagar Rada, Klek 39, Trbovlje, ki
ga zastopa odv. Danijel Bertoncelj v Trbovljah zoper toženo stranko Trampuš Staneta, Bevško 3a, Trbovlje, zaradi plačila
750.000 SIT s pp, na podlagi 84. člena
ZPP, sklenilo:
1. Toženi stranki Stanetu Trampuš, Bevško 3/a, Trbovlje, se postavi začasnega zastopnika Špajzer Gregorja, Opekarna 2a, Trbovlje, roj. 12. 4. 1972.
2. O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 7. 1997

I P1 98/96
R-148
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v
pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik s.p.,
Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga predstavlja Marija Sever, naslov isti, ki jo zastopata Tomo in Irena Machtig, odvetnika v
Ljubljani, zoper toženo stranko Hase Kostić, Ig 444, Ig pri Ljubljani, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 85.409,50 SIT
s pripadniki, na podlagi določila 84. člena
ZPP, dne 3. 9. 1997 sklenilo:
1. Haseju Kostič, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. I P1 98/96
postavlja začasna zastopnica Tanja Poberžnik, strokovna sodelavka tega sodišča.
2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 1997
P 1507/95
R-156
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Mesarič-Frank Gordane, stan. Pucova 2, Celje, ki jo zastopa odvetnik Velimir
Cugmas iz Slovenskih Konjic, zoper toženo
stranko Frank Dušana, neznanega bivališča v
tujini, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 84. člena
zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Frank Dušanu se kot začasna zastopnica postavi Tadeja Breznik, strokovna sodelavka pri Višjem sodišču v Mariboru.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca, dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 1997

Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige
Su 43-02/97
R-136
V postopku nastavitve zemljiškoknjižnega vložka št. 524 k.o. Mavrlen pri Okrajnem
sodišču v Črnomlju pozivam imetnike pravic
na nepremičninah, ki so vpisani pri tem vlož-

Stečajni postopki
in likvidacije
St 9/97
S-371
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi prisilne poravnave nad
dolžnikom Avtoideal, d.o.o., Maribor, Jadranska c. 27, dne 22. 10. 1997 ob 10. uri,
v sobi 46 tega sodišča in vabi vse upnike, da
se tega naroka udeležijo.
Upniki lahko vpogledajo v predlog načrta
finančne reorganizacije, ki ga je predložil dolžnik na tem sodišču v sobi 217 med uradnimi
urami, in sicer ponedeljek, sreda, petek od 9.
do 12. ure, v sredo prav tako od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 1997
St 91/96
S-372
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Trgo Prom, d.o.o., Ljubljana, Fabianijeva 15, s sklepom opr. št. St 91/96, z
dne 17. 9. 1997 ustavilo vnovčevanje stečajne mase in stečajni postopek zaključilo.
Terjatev stečajnega dolžnika do Marije
Fodransperg, Ljubljana, Fabianijeva 15, v
višini 15,565.000 SIT se prenese na upnika
Viator, d.d., Ljubljana, Dolenjska c. 244.
Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti navedenega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 1997
St 8/96
S-373
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Avtotap,
d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 20. 10. 1997
ob 11. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 1997
St 7/97
S-374
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/97 sklep z dne 11. 6. 1997:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – Hotel Donat, d.o.o., Hotelirstvo, Zdraviliški trg 10, Rogaška Slatina – v stečaju, se zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Zdravilišče Rogaška – Hotel
Donat, d.o.o., Hotelirstvo, Zdraviliški trg
10, Rogaška Slatina – v stečaju, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 9. 1997
St 28/94
S-375
To sodišče je v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom IKOM, p.o., Šmarje,
na seji stečajnega senata opravljeni dne
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15. 9. 1997 pod opr. št. St 28/94 sprejelo
naslednji sklep:
Sečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Ikom, Instalacijsko, kovinarsko in
obrtno montažno podjetje, p.o., Šmarje
pri Jelšah 180, Šmarje pri Jelšah, se zaključi.
Neizterjane terjatve stečajnega dolžnika
do njegovih dolžnikov in preostanek sredstev na žiro računu stečajnega dolžnika po
zaključku stečajnega postopka se prenesejo
na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 9. 1997

St 24/95
S-380
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot predsednik senata in sodnik Karl Ferenčak ter
sodnica Joža Nikolič, kot člana senata, v
stečajni zadevi zoper Metalna TPI d.o.o.,
Maribor v stečaju, na seji dne 16. 9. 1997
sklenilo:
stečajnega upravitelja Ivana Sočeta se z
dne 1. 10. 1997 razreši funkcije stečajnega
upravitelja v stečajni zadevi Metalna TPI
d.o.o, Maribor – v stečaju.
Za novega stečajnega upravitelja se določi Dušan Marin, dipl. ek., Štantetova 4,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 1997

– da predloži program dela oziroma razvoj zdravstvenega doma in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.
Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo
direktorja do polovice delovnega časa,
preostali delovni čas pa bo opravljal delo v
poklicu zdravstvene smeri iz dejavnosti
ZD.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja 11, 1360 Vrhnika, z oznako: “za razpisno komisijo”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Zdravstveni dom Vrhnika
razpisna komisija

St 29/97
S-376
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/97 sklep z dne 22. 9. 1997:
Stečajni postopek nad dolžnikom Zlatarna ZWC, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino in servisiranje vseh vrst ur
in merilnih instrumentov Celje, Kersnikova 19, se začne in takoj zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Zlatarna ZWC, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino in servisiranje
vseh vrst ur in merilnih instrumentov Celje,
Kersnikova 19, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 9. 1997
St 4/94
S-377
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/91 sklep z dne 24. 9. 1997:
II. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom EMO Inte, Podjetje za intelektualne
storitve, d.o.o., Celje, Mariborska cesta
86, Celje – v stečaju, opr. št. St 4/94, bo dne
15. oktobra 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I,
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 9. 1997
St 21/97
S-378
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Grafično embalažno podjetje Tika Trbovlje, d.o.o., Tončke Čeč
44, Trbovlje za dne 21. 10. 1997 ob 13. uri
v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi uradmi v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 1997
St 65/94
S-379
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot predsednik senata in sodnici Tanja Marinčič ter
sodnica Nevenka Senkovič, kot člana senata, v stečajni zadevi zoper Karoserist p.o.,
Maribor – v stečaju, na seji senata dne
16. 9. 1997 sklenilo:
stečajnega upravitelja Ivana Sočeta se z
dne 1. 10. 1997 razreši funkcije stečajnega
upravitelja v stečajni zadevi Karoserist p.o.,
Maribor – v stečaju.
Za novega stečajnega upravietlja se določi Elij Rijavec, dipl. ek.

St 13/96
S-381
V stečajni zadevi Brizgal, predelava in
dodelava plastičnih mas, d.o.o., Volčja
Draga, bo narok za izvolitev upniškega odbora v petek, 17. oktobra 1997 ob 11. uri v
sobi 312/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 9. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 63
La-195
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/96
z dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne
9. 2. 1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 31. 10. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest
Št. 1003/97
Ob-4111
Razpisna komisija Zdravstvenega doma
Vrhnika na podlagi sklepa Sveta zavoda z
dne 16. 9. 1997 in 23. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,

Št. 2/1997
Ob-4112
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova 39, razpisuje mesta:
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za biokemijo in molekularno biologijo,
– odseka za eksperimentalno fiziko
osnovnih delcev,
– odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo in
– samostojnega laboratorija za odprte sisteme in mreže.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg z zakonom določenih
splošnih pogojev za vodilne raziskovalne
delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih
skupin na ožjem raziskovalnem področju
ter pri vodenju dela in vzgoji kadrov na
tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev
za posamezno ožje področje za katerega
kandidirajo.
Izbrani kandidati bodo morali predstaviti Znanstvenemu svetu Instituta programsko usmeritev ožjega raziskovalnega področja, ki mora vsebovati poleg programa
dela še kadrovsko sestavo, organizacijo in
sredstva za izvajanje.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15
dni po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana
Št. 2-2-1/97
Ob-4113
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gorici razpisuje prosti
delovni mesti:
vodje splošno pravnega sektorja (imenovanje)
Pogoji:
– diplomirani pravnik, diplomirani organizator dela,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– sposobnost organizirati in voditi delo.
Mandat: 4 leta.
predstojnika oddelka za laboratorijsko diagnostiko (imenovanje)
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Pogoji:
– specialist klinične biokemije,
– 2 leti delovnih izkušenj v specialistični stroki,
– sposobnost organizirati in voditi delo.
Mandat: 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave na naslov: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Javna naročila
Namera o javnem naročilu
Št. 110-1/97
Ob-4159B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
namero o naročilu
z naslednjo vsebino: rekonstrukcija
M 3-3 Slovenska Bistrica - Pragersko
Orientacijska vrednost naročila je:
400.000.000 SIT.
Predvideni čas objave je februar 1998.
Št. 110-1/97
Ob-4159C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
namero o naročilu
z naslednjo vsebino: predhodno
ugotavljanje sposobnosti izvajalca za:
gradnjo AC Blagovica Šentjakob,
I. etapa Šentjakob - Krtina
Orientacijska vrednost naročila je:
12.600,000.000 SIT.
Predvideni čas objave je december 1997.
Št. 110-1/97
Ob-4159Č
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
namero o naročilu
z naslednjo vsebino: izgradnja obvoznice
Lendava
Orientacijska vrednost naročila je:
1.200,000.000 SIT.
Predvideni čas objave je januar 1998.
Št. 110-1/97
Ob-4159D
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
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namero o naročilu
z naslednjo vsebino: predhodno
ugotavljanje sposobnosti izvajalca za:
izgradnjo dvocevnega dvopasovnega
predora Trojane na AC Vransko Blagovica
Orientacijska vrednost naročila je:
12.000,000.000 SIT.
Predvideni čas objave je december 1997.
Št. 110-1/97
Ob-4159E
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
namere o naročilu
z naslednjo vsebino: predhodno
ugotavljanje sposobnosti izvajalca za:
izgradnjo štiripasovne AC Vransko Trojane
Orientacijska vrednost naročila je:
30.000,000.000 SIT.
Predvideni čas objave je december
1997.
DARS, d.d.
Št. 720/97
Ob-4193
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška 2, Ljubljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sveže meso in mesni
izdelki:
a) sveže meso (naziv artikla – okvirna
letna količina):
– junetina – 109.000 kg,
– junetina – kosti – 66.000 kg,
– svinjina – 22.000 kg,
– teletina – 4.000 kg,
– piščanci – 35.000 kg,
– puran – 7.000 kg,
– kunci – 2.000 kg,
– drobovina – 2.650 kg;
b) mesni izdelki (naziv artikla – okvirna
letna količina):
– sveže poltrajne salame in šunke – individualno pakiranje – 100.000 kosov,
– sveže, poltrajne salame in šunke –
8.000 kg,
– pašteta – 26.000 kosov,
– hrenovke – 2.500 kg,
– pečenice – 2.000 kg,
– krvavice – 300 kg,
– klobase – kranjske – 1.200 kg,
– slanina – prekajena – 2.000 kg,
– vratina – prekajena – 3.000 kg,
– zaseka – 500 kg,
– mesni sir – 1.000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 190,000.000
SIT, začetek 9. 1. 1998 in/ali zaključek
23. 2. 1998.
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4. Dobavni rok: v 12 mesecih.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Datum objave javnega razpisa: 9. 1.
1998.
Ime in podpis naročnika objave: prof. dr.
Primož Rode, dr. med.
Klinični center Ljubljana

Javni razpisi
Popravek
V javnem razpisu za nadaljnjo podporo lokalnim iniciativam Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997
se 2. točka popravi:
– pred vse alinee se doda nova, ki glasi:
– analiziranje lokalnega trga delovne
sile,
– tretja alinea izpade, ker je enaka četrti.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu Ministrstva za obrambo št. MORS - PUS 6A/97 za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za izvajanje grafičnih storitev in dobavo grafičnih izdelkov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59, z dne 26. IX. 1997,
Ob-4085, naslov pravilno glasi: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo vodovodnega omrežja Medoši–Krog–Pucer, Kraj: Sečovlje v
Občini Piran, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997, Ob-3991, se
datum v prvem odstavku 5. točke pravilno
glasi: 20. 10. 1997.
Uredništvo
Popravek
Ob-4233A
V javnem razpisu na področju energetike za finančno spremljanje finančnih naložb, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
59 z dne 26. IX. 1997, Ob-3980, se datum
odpiranja ponudb pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 10.
1997 ob 12. uri...
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-4233B
V javnem razpisu na področju energetike za storitve na področju obnovljivih virov
energije, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 59 z dne 26. IX. 1997, Ob-3994, se datum odpiranja ponudb pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 10.
1997 ob 12. uri...
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Ob-3901
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), Občina Kuzma kot naročnik
objavlja

III. Na razpis lahko kandidirajo pravne
ali fizične osebe, katerih osnovna registrirana dejavnost je ekonomska propaganda, oglaševanje ali temu podobna dejavnost.
IV. Izvajalec mora pri izvajanju dejavnosti oblikovanje, postavitev in vzdrževanje oglasnih panojev ter okvirjev za vpenjanje obvestilnih sredstev na stebrih javne razsvetljave upoštevati naslednje pogoje:
– da je usposobljen za izvajanje dejavnosti,
– da v skladu z veljavno prostorsko dokumentacijo v Občini Laško pripravi in
predloži predlog lokacij za postavitev oglasnih panojev in okvirjev za vpenjanje obvestilnih sredstev na stebre javne razsvetljave,
– da izvede potrebne postopke za pridobitev dovoljenj za postavitev in vzdrževanje oglasnih panojev in okvirjev za vpenjanje obvestilnih sredstev na stebre javne razsvetljave,
– da redno plačuje predpisano komunalno takso v skladu z veljavnimi občinskimi
odloki in poravnava druge obveznosti po
koncesijski pogodbi,
– da pripravi in predloži oceno stroškov
za postavitev, vzdrževanje in upravljanje oglasnih panojev, ter okvirjev, za vpenjanje
obvestilnih sredstev na stebre javne razsvetljave,
– da pripravi in predloži oceno lastne
cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov na oglasnih panojih in obvestilnih
sredstev na stebrih javne razsvetljave,
– da vzdržuje oglasne panoje in njihovo
okolico,
– da vzdržuje okvirje za vpenjanje obvestilnih sredstev na stebre javne razsvetljave.
V. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji ter odločbo o
opravljanju dejavnosti po 4. in 75. členu
zakona o gospodarskih družbah,
– reference,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika v
skladu z 8. in 10. členom odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Laško (Ur. l.
RS, št. 50/97),
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika v
skladu s tč. IV javnega razpisa,
– predlog višine koncesijske dajatve, ki
ne more biti nižja kot 7% od plačane realizacije ustvarjene z storitvami koncesije,
– cenik storitev ter osnutek koncesijske
pogodbe,
– dinamiko izvajanja (rok, zmogljivosti),
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
VI. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo
koncesijske pogodbe pridobil izključno
pravico za dejavnost postavitev in vzdrževanje oglasnih panojev na območju Občine
Laško in postavitev ter vzdrževanje okvirjev za vpenjanje obvestilnih sredstev na
stebre javne razsvetljave ob državnih cestah v naseljih Laško, Rimske Toplice in
Zidani most. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje petih let.
VII. Merila za izbor najboljšega ponudnika:
– višina koncesijske dajatve,

– kakovost in strokovnost ponudbe,
– poravnavanje obveznosti,
– kvaliteta oglasnih panojev in okvirjev
za vpenjanje obvestilnih sredstev na stebre
javne razsvetljave,
– terminsko opredeljen program izvedbe
postopkov za pridobitev dovoljenja za postavitev in vzdrževanje oglasnih panojev in
okvirjev za vpenjanje obvestilnih sredstev
na stebre javne razsvetljave,
– ponujene dodatne ugodnosti.
VIII. Zainteresirani ponudniki naj svojo
ponudbo z dokazili pod oznako “Javni razpis za plakatiranje – Ne odpiraj” posredujejo v zaprti kuverti na naslov Občina Laško,
Občinska uprava, Mestna ulica 2, Laško, v
roku 15 dni po objavi razpisa.
IX. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dodatne informacije zainteresirani lahko dobijo na Oddelku za gospodarstvo Občine Laško, tel. 063 731 122, interna 21
ali 40.
Občina Laško

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu
na lokalni cesti po zimi 1996/97
1. Naročnik: Občina Kuzma, Kuzma 24.
2. Predmet: sanacija plazu na LC 5611
Kuzma–Trdkova pod stanovanjskim objektom Trdkova – sanacija po zimi 1996/97,
skladno z razpisno dokumentacijo.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,580.198 SIT.
4. Predvideni pričetek del je začetek novembra 1997, dokončanje del do 30. novembra 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ponudnika, rok izvedbe del, garancijski rok,
plačilni pogoji in druge ugodnosti.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma ali osebna oddaja ponudb na sedež občinskega urada Občine Kuzma.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
sanacijo plazu na LC 5611 Kuzma–Trdkova”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 24. oktobra 1997 ob 10. uri v prostorih sejne sobe
Občine Kuzma. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje ponudnika pri odpiranju ponudb.
8. Dokumentacija za razpis del je na razpolago na Občini Kuzma pri tajniku Matiš
Milanu, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.
10. Ime in podpis naročnika objave: Občina Kuzma, župan Ludvik Kočar.
Občina Kuzma
Št. 353-10/97-02
Ob-3902
Na podlagi 36. in 37. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97) in 21. člena odloka o plakatiranju in
oglaševanju v Občini Laško (Ur. l. RS, št.
50/97), Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca za opravljanje storitev
lokalne javne službe plakatiranje
in oglaševanje v Občini Laško
I. Koncedent: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
II. Predmet razpisa je:
1. Podelitev koncesije za izvajanje dejavnosti oblikovanje, postavitev in vzdrževanje oglasnih panojev 3x4 m na območju
Občine Laško.
2. Podelitev koncesije za izvajanje dejavnosti oblikovanje, postavitev in vzdrževanje okvirjev za vpenjanje obvestilnih
sredstev na stebre javne razsvetljave ob državnih cestah v naseljih Laško, Rimske Toplice in Zidani most.

Št. 586/97
Ob-3903
Občina Šentjernej objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
brez omejitev za izvajanje del na
lokalnih cestah
Investitor: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.
Predmet javnega razpisa:
A) Ureditev lokalne ceste L-5861 Apnenik-Vratno-Gor. Vrhpolje v dolžini 2.000 m
in širini 3 m, ureditev zgornjega ustroja.
Ocenjena
vrednost
del
je
26,000.000 SIT.
B) Ureditev lokalne ceste L-5859 Šmarje-Mali Ban v dolžini 1.000 m in širini 4,5
m, sanacija udarnih jam z zamenjavo tampona in asfaltno preplastitvijo ter ureditev
odvodnjavanja.
Ocenjena vrednost del je 2,100.000 SIT.
C) Ureditev lokalne ceste L-5861 Pleterje-Stražnik v dolžini 1.500 m in širini 3 m,
sanacija odvodnjavanja, sanacija udarnih
jam z zamenjavo tampona in zgornjega ustroja s asfaltno preplastitvijo.
Ocenjena vrednost del je 5,800.000 SIT.
D) Ureditev lokalne ceste L-5854 Orehovica-Gor. Vrhpolje v dolžini 1.100 m in
širini 5 m, sanacija in preplastitev udarnih
jam z zamenjavo tampona in asfalta ter ureditev odvodnjavanja z muldami.
Ocenjena vrednost del je 6,600.000 SIT.
E) Ureditev lokalne ceste L-5878 Gomila-Čadraže v dolžini 1.100 m in širini 4 m,
sanacija udarnih jam, ureditev odvodnjavanja in prepustov ter preplastitev zgornjega
ustroja z asfaltom.
Ocenjena vrednost del je 6,700.000 SIT.
Pričetek del za vsa razpisana dela: takoj
po podpisu pogodbe.
Dokončanje del: do decembra 1997.
Podatki za vse točke javnega razpisa so
na razpolago na sedežu Občine Šentjernej,
pri inž. Jakšetu pet dni od objave v Uradnem listu RS od 8. do 10. ure, tel.:
068 373 13 14.
Ponudniki lahko dvignejo razpisano dokumentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
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nakažejo na ŽR št. 52100-630-40120 z virmanskim nalogom ali položnico.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. celovitost vsebine ponudbe,
2. reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,
3. plačilni pogoji in cene v SIT s TPD,
4. rok izvedbe,
5. najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
6. naročnik lahko zmanjša obseg razpisanih del,
7. naročnik lahko odda razpisana dela
vsako posebej.
Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:
1. firma, oziroma ime ponudnika z matično številko,
2. dokazilo o registraciji,
3. reference,
4. ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del,
– delež stroškov in navedba eventualnih
podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika plačil po ponudbi v povezavi
s terminskim planom,
– vzorec pogodbe,
5. dinamiko realizacije ponudbe po postavkah – terminski plan,
6. način obračunavanja del,
7. garancijski rok in način zavarovanja
izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
8. ugodnosti, katere nudi ponudnik naročniku,
9. navedba pooblaščene osebe ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico oddati dela fazno glede na razpoložljiva finančna
sredstva.
Ponudbe se lahko predložijo v desetih
dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5,
p.p. 27, 8310 Šentjernej, do 12. ure.
Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti,
s spremnim dopisom na katerem je navedeno, na katero zadevo se ponudba nanaša in
označba ponudbe. Prav tako mora biti na
vsakem ovitku naslov uporabnika, označba:
»Ne odpiraj – ponudba!« In navedba, na
katero zadevo se ponudba nanaša.
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika takoj naslednji dan ob 12. uri po preteku roka za oddajo
ponudb v prostorih Občine Šentjernej (sejna soba).
Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni
pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki
morajo predložiti pisna pooblastila.
Ponudniki bodo o izidu izbire obveščeni
v roku osem dni po dnevu odpiranja ponudb.
Občina Šentjernej

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja

b) uspešno realizirani projekti v navedenem sektorju industrije;
2.3. poznavanje mednarodnih razmer
– poznavanje tržnih in podjetniških razmer v sektorju industrije za katero se prijavlja (pod 2) v gospodarsko razvitih državah,
– poznavanje zakonodaje EU predvsem
na področju »notranjega trga« in različnih
oblik sodelovanja države s sektorji industrije;
2.4. kratka zasnova dela strateške sektorske skupine za katero se prijavlja (pod
2.2.).
3. Vsebina ponudba
Ponudba naj vsebuje dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod 2. točko tega razpisa,
osnutek pogodbe, osebne reference v skladu z navedenimi znanji in izkušnjami, celovito predstavitev dejavnosti raziskovalne
oziroma svetovalne organizacije, kjer je
strokovnjak stalno zaposlen ter načrt dela
strateške sektorske skupine.
4. Rok za prijavo
Ponudbe je treba poslati na Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj: Strateške
sektorske skupine«, najkasneje v 20 dneh
po objavi tega razpisa.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri na
naslovu ministrstva.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije posreduje mag. Predan Aleksander ali Jenko Andreja na tel.
178-32-17, vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Ob-4117
Na podlagi določbe 40. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije od I
do IX leta 1997 (Ur. l. RS, št. 39/97) ter

javni razpis
Proračunska postavka 1731 »Prenova
podjetij« – Natečaj za vodenje strateških
sektorskih skupin«
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je
ustanovilo strateške sektorske skupine kot
obliko partnerskega odnosa med gospodarstvom in državo. Z njimi zagotavlja kontinuirano izmenjavo mnenj in informacij,
oblikovanje priporočil za izvajanje »Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenskega gospodarstva« in aktivno vlogo industrije pri približevanju EU.
Poleg oblikovanja priporočil bodo strateške sektorske skupine delovale predvsem
na področju zagotavljanja sodobne vloge države v mednarodni trgovini, identifikaciji
možnih vlaganj tako domačih kot tujih vlagateljev v slovensko industrijo v cilju čim
uspešnejše implementacije tehničnih predpisov EU.
V strateških sektorskih skupinah sodelujejo predstavniki podjetij iz posameznih sektorjev industrije, predstavniki združenj pri
Gospodarski zbornici Slovenije, predstavniki ministrstva ter ostali predstavniki institucij, ki so povezane z industrijo. Delo strateških sektorskih skupin vodijo in usklajujejo vodje strateških sektorskih skupin. Vodenje posamezne strateške sektorske
skupine obsega predvideno delo šestih svetovalnih dni na mesec.
Razpoložljiva sredstva za projekt Vodenja strateških sektorskih skupin v okviru
proračunske postavke 1731 – “Prenova podjetij” so v indikativni višini 22,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
Kot Kandidate za vodenje strateških sektorskih skupin vabimo strokovnjake slovenskih raziskovalnih in svetovalnih organizacij z naslednjimi znanji in izkušnjami:
2.1. funkcionalna znanja
a) obvladovanje naslednjih področij:
– poslovno komuniciranje,
– načrtovanje strategij,
– organizacije in prava,
– marketing,
– podjetniške finance,
– proizvodnja in logistika (production
management),
– informacijska tehnologija;
b) večletne praktične izkušnje;
2.2. sektorske izkušnje
a) zahtevane izkušnje v enem od sektorjev industrije:
– strojegradnja in predelava kovin,
– proizvodnja prometnih sredstev in ladjedelništvo,
– proizvodnja električnih strojev in aparatov,
– proizvodnja baznih kemičnih izdelkov,
predelava kemičnih izdelkov in kavčuka ter
farmacija,
– gradbeništvo in proizvodnja gradbenega materiala,
– proizvodnja žaganega lesa, plošč in
končnih lesnih izdelkov,
– proizvodnja preje, tkanin in končnih
tekstilnih izdelkov in proizvodnja usnja, krzna in galanterije;

Ob-4118
Na podlagi določbe 40. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije od I
do IX leta 1997 (Ur. l. RS, št. 39/97) ter
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
Proračunska postavka 1731 »Prenova
podjetij« – Sofinanciranje izobraževanja
in usposabljanja vodilnih in strokovnih
delavcev v podjetjih
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (v
nadaljevanju: ministrstvo) sofinancira v okviru proračunske postavke 1731 »Prenova
podjetij« projekt »Izobraževanje in usposabljanje vodilnih in strokovnih delavcev v
podjetjih«. Skupna vrednost sofinanciranja
je 23,000.000 SIT. Ministrstvo sofinancira
največ do 50% pogodbene vrednosti usposabljanja.
Namen projekta je prispevati k povečanju konkurenčnih sposobnosti slovenske industrije s prenosom relevantnega znanja v
podjetja. Cilj projekta je zagotoviti celovito
funkcionalno usposabljanje 200 do 300 vodilnih in strokovnih delavcev v proizvodnih
podjetjih.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
vabi k sodelovanju na razpisu izobraževalne organizacije za izvedbo usposabljanja vo-
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dilnih in strokovnih delavcev na naslednjih
poslovnih področjih:
– vodenje trženja (prodajnega in nabavnega);
– komuniciranja in upravljanja s človeškimi viri;
– upravljanje in kontrola stroškov, finančna analiza in načrtovanje financiranja;
– celovit razvoj izdelkov in uvajanje novih tehnologij.
Izobraževalne organizacije lahko predlagajo izvedbo usposabljanja za celotni program ali za posamezna področja.
Izvajalec mora zagotoviti za vsako enoto usposabljanja (seminar, delavnica, modul ipd.) minimalno število udeležencev (15
do 25), kar je pogoj za sofinanciranje ministrstva.
2. Kriteriji za izbiro izvajalca usposabljanja
Na razpis se lahko prijavijo izobraževalne organizacije, ki so registrirane v Sloveniji in imajo izkazane izkušnje na področju
usposabljanja vodilnih in strokovnih delavcev v podjetjih. Pri izbiri izvajalcev bo razpisna komisija upoštevala naslednje kriterije:
– metodologija usposabljanja – prednost
imajo pristopi, ki zagotavljajo čim hitrejši,
– prenos znanja v prakso,
– strokovna usposobljenost predavateljev in nosilcev usposabljanja,
– reference izobraževalne organizacije in
predavateljev,
– cena na enoto usposabljanja (seminar,
delavnica, modul ipd.).
3. Vsebina ponudbe
Ponudba naj vključije naslednje:
– program in metodologija usposabljanja,
– organizacija usposabljanja ter način
vključevanja ministrstva v spremljanje programa,
– finančni predlog za izvedbo usposabljanja,
– reference izobraževalne organizacije in
primerljivih programov usposabljanja,
– življenjepisi izvajalcev usposabljanja,
– izpis iz sodnega registra z dokazili o
registraciji za izobraževalno dejavnost,
– izkaz stanja in uspeha za leto 1996, s
prikazom virov prihodkov;
– osnutek pogodbe.
4. Rok za prijavo
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, v treh izvodih v
zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako:
»Ne odpiraj! Prijava na razpis »Izobraževanje in usposabljanje vodilnih in strokovnih
delavcev v podjetjih«
Ponudbe na razpis je potrebno oddati v
roku dvajsetih dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
sedežu ministrstva.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije posreduje Andreja Jenko, tel. 061/178-35-95, vsak delovnik od 8. do 10. ure.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-4139
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izdelavo
aplikativnih raziskovalnih projektov
za leto 1997/1998
I. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
izdelavo aplikativnih raziskovalnih projektov v okviru socialne politike za leto
1997/1998.
II. Orientacijska vrednost razpisanih raziskovalnih tem je za leto 1997/1998
35,000.000 SIT.
III. Roki začetka in dokončanja del: Začetek 1997 zaključek 2000.
IV. Razpisane raziskovalne teme:
A) “Strategija razvoja trga dela z vidika
povečanja konkurenčnosti in predvidene priključitve Slovenije Evropski uniji”
1. Cilji raziskovalne teme
Priprava izhodišč za integriranje podatkovnih baz za raziskave na trgu dela.
Projekt mora zagotoviti: izdelavo modela grajenja baz podatkov, izdelavo modela
analize podatkov in izdelavo modela analize ekonomske politike ob upoštevanju predvidene priključitve Slovenije Evropski uniji
in nujnost povečanja konkurenčnosti njenega človeškega dejavnika, razvoj orodja za
integriranje baz podatkov in prenos znanja
na sodelavce v ministrstvu in drugih institucijah.
B) “Uvajanje dela na domu, kot oblike
pospeševanja samozaposlovanja in uvajanja družinskega podjetništva”
1. Cilji raziskovalne teme
Implementacija modela, oblikovanje
predlogov sprememb predpisov, razvoj informacijske in poslovne infrastrukture za
delo na domu, prenos znanja ciljnim skupinam in uporabnikom.
Projekt mora zagotoviti: prikaz tržne
upravičenosti pospeševanja tega procesa, usmerjanje zaposlenih in nezaposlenih k sodobnim oblikam poslovanja, komercializacijo kulture poslovanja iz doma, vzpostavljanje podjetniške mreže za tiste, ki poslujejo na domu (informacijski networking,
telenetworking), ponudbo podporne literature za tovrsten proces, model kreditov za
preurejanje domov v poslovne prostore.
C) “Samozaposlovanje na podeželju”
1. Cilji raziskovalne teme
Izvedba pilotnega projekta za prilagoditev obstoječih programov in instrumentov
razvojne politike za pospeševanje razvoja
novih dejavnosti na podeželju s ciljem razvoja delovnih mest.
Projekt mora zagotoviti: implementacijo
projektnih rešitev.
Č) “Razvoj regionalnega modela razvoja
človeških virov”
1. Cilji raziskovalne teme
Izdelava modela regionalne strategije
razvoja človeških virov.
Projekt mora zagotoviti predvsem: izdelavo modela regionalne strategije razvoja
človeških virov na makro ravni, pristop k
analizi trga dela z vidika potreb po usposabljanju, zlasti razvoj kratkih prilagodljivih
programov usposabljanja, ki bodo ustrezali

zahtevam trga dela. Projekt mora predlagati
tudi model finaciranja programov usposabljanja ob upoštevanju domačih in tujih virov.
D) “Razvoj nadzornih funkcij na področju socialnih transferjev”
1. Cilji raziskovalne teme
Izdelava instrumentov nadzora nad prejemniki socialnovarstvenih transferjev: denarna nadomestila, štipendije, denarne pomoči, otroški dodatki, denarni dodatki...
Projekt mora zagotoviti predvsem: raziskavo socialno-ekonomskega položaja upravičencev do različnih oblik socialnih transferjev in izdelavo modela učinkovitega ugotavljanja stanja upravičencev ter usposobiti
uporabnike MDDSZ, RZZ in CSD
E) “Mednarodna primerjava sistema denarnih pomoči v Evropski skupnosti in ocenitev možnosti za aplikacijo v RS”
1. Cilji raziskovalne teme
Pred vstopom v EU doseči poznavanje
veljavnih sistemov drugih držav in trendov
njihovega spreminjanja. Ugotoviti, ali bo v
procesu približevanja EU potrebno spremeniti slovensko zakonodajo.
Projekt mora zagotoviti: v katerih ozirih
in v kolikšni meri je naš sistem bolj strog
oziroma bolj radodaren od sistemov, veljavnih v državah EU. Primerjava slovenskih
trendov pri spreminjanju zakonodaje s tistimi v državah EU.
F) “Razvoj modelov pomoči pri načrtovanju kariere v podjetniški družbi”
1. Cilji raziskovalne teme
Izdelava uporabniških priročnikov za posamezne ciljne skupine: šolajočo mladino,
mlade brezposelne, starejše brezposelne, usposobitev sodelavcev pri implementaciji
programov na področju osebnostnega razvoja in ustvarjalnosti in razvoja podjetniške
miselnosti.
Projekt mora zagotoviti: uporabniške priročnike za zgoraj navedene ciljne skupine
in usposobitev sodelavcev.
G) “Analiza potreb in možnosti pravnega urejanja “začasnega dela”(temporary employment)”
1. Cilji raziskovalne teme
Analiza mednarodnih dokumentov, ki
obravnavajo to obliko dela, ocena potreb v
slovenskem prostoru, da se problematika
pravno uredi, ter oblikovanje predlogov za
pravno ureditev v Republiki Sloveniji.
H) “Prilagajanje standardom storitev na
področju socialnega varstva po metodologiji ISO standardov in uskladitev standardov
in normativov socialnega varstva RS.”
1. Cilji raziskovalne teme
Vzpostaviti in dopolniti ali uskladiti standarde storitev socialnega varstva, ki obsegajo storitve institucionalnega varstva, storitve namenjene skupinam in posameznikom
kot so svetovanje, pomoč družini, prva socialna pomoč, preventivni programi in javna pooblastila. Na določenih področjih kot
so storitve institucionalnega varstva so standardi že postavljeni, zato jih je potrebno
uskladiti in jih ustrezno klasificirati, medtem ko jih na drugih področjih še ni, predvsem na področju preventivnih programov
in javnih pooblastil, in jih je potrebno na
novo vzpostaviti.
I) “Razvoj modela učne delavnice in učnega podjetja za usposabljanje težje zaposljivih in invalidov”
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1. Cilj raziskovalne teme
Priprava in izvedba pilotnega projekta
učne delavnice in učnega podjetja v Sloveniji, ki mora vsebovati modele, instrumente
in programe usposabljanja ter evalvacijo izvedbe. Projektna naloga mora zagotoviti optimalni model delavnice oziroma podjetja z
vso potrebno strukturo in implemantacijo
projektnih rešitev.
V. Pogoji in merila:
Na razpis se lahko prijavi domača pravna ali fizična oseba, ki opravlja raziskovalno dejavnost in izpolnjuje pogoje določene
z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/91-I) in pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94) ali če za delo na
projektu najame raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje za raziskovalno dejavnost po
zakonu o raziskovalni dejavnosti.
Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi raziskovalni projekti, ki bodo s
kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih
ciljev po razpisanih tematskih sklopih. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bodo za izvajalne razpisane tematike oblikovali projektne skupine sestavljene interdisciplinarno in
medinštitucionalno. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki so že uspešno izvedli raziskovalne projekte.
VI. Oblika in roki prijave:
1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo
prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka pri receptorju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
2. Pisne ponudbe z oznako “ponudba –
ne odpiraj – raziskave”, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Ovojnica
s ponudbo mora prispeti na naslov ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
3. 11. 1997 do 14. ure. Ponudbe po preteku
tega roka bo odprla komisija za javno odpiranje ponudb.
3. Nepravočasno in nepravilno opremljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
4. Javno odpiranje ponudb za izbiro izvajalcev za izdelavo aplikativnih raziskovalnih projektov bo 4. 11. 1997 ob 10. uri
na Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, sejna soba, Kotnikova 5, Ljubljana,
pred komisijo za javno odpiranje ponudb.
5. Odločitev o izboru bo vsem sodelujočim sporočena v roku enega meseca od odpiranja ponudb.
6. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana oziroma na telefon 178
33 34 Elizabeta Skuber.

Izvajalec javnega razpisa: Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana

tri, ki pošljejo pravočasno in popolno ponudbo ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so bili izbrani na javnem razpisu
PCMG in RZZ za spodbujanje lokalnih iniciativ v letu 1996 in 1997,
– so izpolnili pogodbene obveznosti v
skladu s pogodbo o izvedbi projekta, sklenjeno med naročnikoma PCMG in RZZ ter
– so prijave na razpis potrjene na občinskih svetih in programsko razvojnem svetu
lokalnega centra,
– bodo v projekt za podjetnike začetnike
vključili trajne presežne delavce ali brezposelne osebe, prijavljene na Republiškem zavodu za zaposlovanje v skladu s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarske subjekte s področja malega gospodarstva (do 50 zaposlenih), ki
bodo zaposlili brezposelne osebe, prijavljene na Republiškem zavodu za zaposlovanje
oziroma trajne presežne delavce s predhodnim soglasjem pristojne območne enote
RZZ,
– bodo zagotovili sredstva za eno delovno mesto v višini najmanj 200.000 SIT na
lokalnem nivoju (sredstva lokalnih skupnosti, podjetnikov, skladi…),
– imajo oblikovan garancijski sklad,
– imajo s strani banke ustrezno zagotovilo, da bo banka na podlagi vezave depozita v višini najmanj 500.000 SIT odobrila
kredit najmanj v višini 1,000.000 SIT za
posamezno delovno mesto, pri čemer obrestna mera ne sme biti višja od TOM+4%, ob
tem, da bo banka obrestovala depozit najmanj v višini TOM+0%,
– bo banka odobrila kredit za ne manj
kot 3 leta in z odložitvijo odplačila obresti
in glavnice za obdobje najmanj 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe,
– imenujejo komisijo za odobritev kredita, v kateri so predstavniki regionalnega
oziroma lokalnega pospeševalnega centra,
pristojne območne enote RZZ in banke.
3. Odgovornost izbranih ponudnikov
Izbrani ponudniki prevzamejo v celoti
odgovornost za kvalitetno in rokovno izvedbo celotnega posla.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa je
240,000.000 SIT za vse dejavnosti, ki potekajo v letu 1997, za leto 1998 pa bodo sredstva opredeljena v skladu z razpoložljivimi
sredstvi v okviru državnega proračuna za
leto 1998.
5. Rok za izvedbo
Predvideno izvajanje programov je leto
1997 in 1998.
Predviden rok za dokončanje programov
iz točke 1.1 in 1.2 je leto 1999.
Predviden rok za dokončanje programov
iz točke 1.3 je december 1998.
6. Plačila
Naročnik bo zagotovil plačila na podlagi
poročil izvajalca po mesečnih situacijah v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 13/96) ne prej kot v
30 dneh oziroma ne kasneje kot v 45 dneh
po prejemu poročila in potrditvi računa za
pretekli mesec.
7. Obvezna vsebina in oblika ponudbe
Prijavitelji morajo poslati ponudbe v
zaprtem ovitku z označbo “Ne odpiraj –
Ponudba za razpis programov aktiviranja
brezposelnih oseb in spodbujanja lokalnih

Ob-4140
Naročnika: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve Kotnikova 5, Ljubljana
in Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana

javni razpis
za izbiro programov in izvajalcev
aktiviranja brezposelnih oseb
in spodbujanja lokalnih zaposlitvenih
iniciativ ter programov odpiranja novih
delovnih mest za obdobje 1997/98
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira programov in izvajalcev aktiviranja brezposelnih oseb in spodbujanja lokalnih zaposlitvenih iniciativ ter programov odpiranja novih
delovnih mest za obdobje 1997/98 s področij:
1.1 lokalnih, razvojnih in eksperimentalnih zaposlitvenih programov s področja alternativnih oblik zaposlovanja brezposelnih
oseb in trajnih presežkov kot so: part-time
zaposlovanje, delo na domu, samozaposlovanje in zaposlovanje v dopolnilnih dejavnosti, štiristopenjski pristop k aktiviranju
brezposelnih oseb in trajnih presežkov z namenom ustvarjanja novih delovnih mest,
1.2 ustanovitev in vzpostavitev skladov
dela,
1.3 eksperimentalne izvedbe povratnega
sistema financiranja podjetnikov začetnikov
in odpiranja novih delovnih mest na področju malega gospodarstva za 400 delovnih mest, pri čemer bosta naročnika zagotovila 300.000 SIT za posamezno delovno mesto.
2. Udeleženci razpisa
2.1 Na razpis iz točke 1.1 se lahko prijavijo lokalni ali regionalni pospeševalni centri, ki pošljejo pravočasno in popolno ponudbo ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so bili izbrani na javnem razpisu
PCMG in RZZ za spodbujanje lokalnih iniciativ v letu 1996 in 1997,
– so izpolnili pogodbene obveznosti v
skladu s Pogodbo o izvedbi projekta, sklenjeno med naročnikoma PCMG in RZZ ter
– so prijave na razpis potrjene na občinskih svetih in programsko razvojnem svetu
lokalnega centra,
– so zagotovili vsaj 30% sofinanciranja
partnerjev na lokalnem nivoju.
2.2 Na razpis iz točke 1.2 se lahko prijavijo gospodarske družbe, samoupravne lokalne skupnosti in več lokalnih samoupravnih skupnosti, ki pošljejo pravočasno in popolno ponudbo ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sklep pristojnega organa glede
vključitve v projekt ustanovitve sklada dela,
– imajo pismo o nameri vseh ustanoviteljev o sofinanciranju sklada dela,
– imajo izjavo, da pričakujejo določitev
trajnih viškov v gospodarski družbi, samoupravni lokalni skupnosti ali večih samoupravnih skupnostih, ki presega število 100
delavcev,
– so zagotovili vsaj 30% sofinanciranja
gospodarske družbe, lokalne skupnosti ali
večih lokalnih skupnosti, drugih pravnih
oseb, fizičnih oseb ter asociacij,
– so pridobili predhodno soglasje pristojne službe Republiškega zavoda za zaposlovanje.
2.3 Na razpis iz točke 1.3 se lahko prijavijo regionalni ali lokalni pospeševalni cen-
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zaposlitvenih iniciativ ter programe odpiranja novih delovnih mest – z navedbo
točke predmeta razpisa.” Na ovitku mora
biti jasno naveden naziv in naslov ponudnika.
V primeru, da ponudnik odda svojo ponudbeno dokumentacijo v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zaporedno označen.
Prijava na razpis mora vsebovati:
za točke 1.1, 1.2 in 1.3:
– razpisni obrazec NDM/97,
– poslovni načrt (najmanj do konca leta
1998), ki mora vsebovati najmanj cilj programa, za leto 1997 in 1998 pa tudi operativni cilji programa, opis programa, potrebna sredstva in predvideni viri financiranja,
kritična tveganja programa in predvidene
rešitve in terminski plan izvedbe programa
z mesečno opredeljenimi operativnimi cilji
za leto 1997 in 1998,
– seznam kadrov oziroma predstavitev
izvajalca programa,
– reference posameznih izvajalcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi programa,
– izjave zunanjih izvajalcev o sodelovanju pri izvedbi programa,
– organizacijski in tehnični pogoji izvajalca za izvedbo programa,
– bančna garancija ali izvršljiva listina
za resnost ponudbe na priloženem obrazcu,
naslovljen na investitorja, v višini 10% ponudbene vrednosti, ki bo pripadala investitorju v primeru, da izbran ponudnik ne bo
želel skleniti pogodbe,
– izjava, da ponudnik v celoti sprejema
razpisne pogoje in je v primeru, da je izbran kot ponudnik, pripravljen skleniti pogodbo,
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbora naročnika ob podpisu pogodbe izročil
bančno garancijo ali izvršljivo listino v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro izvršitev dela in za dobo trajanja pogodbenih del;
za točko 1.1 pa še:
– analiza socioekonomskega in demografskega položaja lokalne skupnosti oziroma regije,
– zagotovilo lokalne skupnosti o sofinanciranju projekta v višini najmanj 30% vrednosti projekta;
za točko 1.2 pa še:
– analiza gibanj zaposlovanja v gospodarski družbi oziroma v lokalni skupnosti
ali regiji,
– pismo o nameri vseh, ki bodo sofinancirali delovanje sklada dela,
– ustrezne izjave o zagotovitvi prostorov in opreme za izvedbo programa;
za točko 1.3 pa še:
– zagotovilo lokalne skupnosti o sofinanciranju projekta v višini najmanj 100.000
SIT za posamezno delovno mesto,
– ustrezno zagotovilo banke o odobritvi
kredita pod pogoji, določenimi s tem razpisom,
– imena članov komisije za odobravanje
kreditov.
8. Pojasnila
A) Pojasnila:
Razpisne obrazce dobijo ponudniki na
Območnih enotah Republiškega zavoda za
zaposlovanje vsak delovni dan od 8. do 12.
ure pri vodji oddelka za programe zaposlovanja.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo ponudniki na Centralni službi
Republiškega zavoda za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana pri Maji Ziherl, telefon 061/218 838 ali 061/ 125 10 99.
B) Obvestila
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo morajo ponudniki poslati na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje, Razpisna komisija, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, cene pa v slovenski valuti.
Pravočasno prispele, pravilno opremljene in popolne ponudbe bo obravnavala razpisna komisija naročnikov.
Komisija bo upoštevala le tiste ponudbe,
ki bodo prispele na naslov Republiškega
zavoda za zaposlovovanje do 17. 10. 1997
do 12. ure.
Nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo obravnavala.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb in o
izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Izbrani izvajalci bodo k podpisu pogodbe pozvani v roku 14 dni od sklepa o izbiri
izvajalca.
Ponudniki imajo pravico zahtevati revizijo postopka javnega razpisa.
10. Ostala določila
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom, bo v ponedeljek 27. 10. 1997 ob
12. uri v prostorih RZZ, Centralna služba,
Glinška 12, Ljubljana.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
mag. Miro Berger, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-34-00, faks 178-34-22, soba št. 30.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba recepcija, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-50,
faks 178-33-55.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 11. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Elizabeta Skuber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-33-34, faks
178-33-55,
e-mail
Elizabeta.Skuber@mddsz.sigov.mail.si, soba št. 60.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zmaga
Grah.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-4141
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: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Elizabeta Skuber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-33-34, faks
178-33-55,
e-mail
Elizabeta.Skuber@mddsz.sigov.mail.si, soba št. 60.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: raziskovalne teme od
A–I.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 in/ali zaključek 30. 12. 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do
14. ure, na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnik Darja
Naglič, glavna pisarna, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 178-34-40, faks 178-34-56,
soba št. 23.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

Ob-4142
Na podlagi zakona o javnih naročilih
(ZJN) (Ur. l. RS, št. 24/97) in na podlagi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), objavljamo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo računalniške (strojne) opreme
1. Naročnik: Gorska reševalna služba
Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je nabava računalniške opreme po naslednji specifikaciji:
– sedemnajst prenosnih računalnikov
(NOTEBOOK), CPU vsaj 133 MHz, 16 MB
RAM, 1,7 Gb HD, 3,5 FD, CD ROM 8 ali
12 kratna hitrost, barvni LCD monitor, OS
WIN95 SLO in torbica za prenos računalnika,
– sedemnajst fax/modemov 33.6 Kb/s,
– sedemnajst
barvnih
tiskalnikov
INKJET formata A4,
– en desktop računalnik: CPU vsaj 133
MHz, 32 MB RAM, 2,5 Gb HD, 3,5 FD, CD
ROM 8 ali 12 kratna hitrost, 15” SVGA
barvni monitor, OS WIN95 SLO, beckup
enota za shranjevanje podatkov,
– eksterni modem 33.6 Kb/s.
3. Orientacijska vrednost razpisa je
6,000.000 SIT.
4. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Stanetu Hrovatu
vsak delovni dan od 8. do 13. ure, tel.
061/613-418.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati naslednje dokumente oziroma podatke:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčno številko podjetja,
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– potrdilo o registraciji podjetja za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejša od treh mesecev),
– potrdilo o zastopanju, distribuiranju in
vzdrževanju ponujene opreme v RS najmanj
5 let,
– reference pri podobnih delih,
– specifikacijo cene (za posamezen kos
opreme),
– fiksno ceno, izračunano v SIT z vključenim prometnim davkom in plačilnimi pogoji,
– vzorec pogodbe, ki ustreza razpisnim
pogojem,
– datum do katerega velja pogodba,
– najkrajši realni rok dobave,
– intervencijski čas servisiranja v primeru okvare naprave (Rateče, Maribor, Prevalje, Bovec),
– garancijo s pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika,
– rok dobave,
– kvaliteta in celovitost ponujene opreme,
– intervencijski čas servisiranja,
– garancijski rok, veljavne certifikate in
dokumentacijo,
– podatki o sevanju,
– zaščita podatkov,
– povezava vseh računalnikov po postajah GRS v Sloveniji s priloženim dokumentom preizkusa,
– fiksne cene za razpisano opremo in plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti ponudnika, ki bi lahko vplivale na uspešnost izvedene ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene izbire najugodnejšega ponudnika in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani kot najugodnejši.
Naročnik si pridržuje pravico, da se ne
odloči samo za enega dobavitelja ampak za
različne dobavitelje za posamezne elemente
razpisa.
Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo.
Naročnik bo poravnal svoje obveznosti
v dveh terminih, in sicer 20 dni po dobavi in
končno plačilo ob dokazu, da povezava vseh
računalnikov po postajah GRS deluje. Dokaz skupno potrdita dobavitelj in komisija
za nabavo računalnikov pri GRS Slovenije.
7. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS na naslov naročnika do 14. ure.
Ponudb, ki bodo prispele po navedenem roku ali ne bodo pravilno opremljene, komisija ne bo obravnavala.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedenim točnim naslovom naročnika in z označbo “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis računalniške opreme”.
9. Odpiranje ponudb bo 23. 10. 1997 ob
16. uri, ko se izteče rok za zbiranje ponudb
s pričetkom ob 16. uri v sejni sobi Planinske
zveze Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
o zastopanju.
Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale pogoje iz tega razpisa.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Gorska reševalna služba Slovenije

Št. 71
Ob-4146
Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1, objavlja na podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

Ob-4143
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: Občina Krško, kont. oseba Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: nadzidava in preureditev obstoječe terase na OŠ Jurij Dalmatin v Krškem.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 10. 1997 do
10. ure, na naslov Občina Krško, prevzemnik Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221,
soba št. 203.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 27. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Krško, odpiranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba E.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 11. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
203.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997 za 5.000 SIT, na račun
številka: 51600-630-13042.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Savaprojekt, kont. oseba Peter Žigante,
CKŽ 51, Krško, tel. 0608/22-402, faks
0608/21-246.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Danilo
Siter, župan Občine Krško.
Občina Krško

javni razpis
za nakup stanovanj
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: nakup novih ali rabljenih nezasedenih stanovanj v
Mariboru.
3. Orientacijska cena za m2 stanovanjske
površine znaša do 135.000 SIT – skupna
orientacijska vrednost javnega razpisa pa je
150,000.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba,
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa
ali overjena pogodba o pridobitvi stanovanja, če še ni vpisana etažna lastnina) ali
dokaz o investitorstvu, če gre za gradnjo
stanovanj za trg,
– vse relevantne podatke o stanovanju,
zlasti glede lokacije, starosti, lege, površine
in števila prostorov,
– ceno izraženo v tolarjih,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 60
dni od sklenitve pogodbe,
– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v
zvezi s ponudbo,
– vzorec pogodbe za pravne osebe,
– morebitne dodatne ugodnosti,
– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest kupcu, ki ne sme biti daljši od
30 dni od sklenitve pogodbe.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
navedenimi zahtevami, jo naročnik lahko
izloči iz nadaljnje obravnave.
Ponudbe, ki bodo predvidevale predplačilo, se pri izbiri ne bodo upoštevale.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– lokacija in lega,
– stanje stanovanja,
– ustreznost potrebam naročnika glede
površine, števila prostorov in starosti stanovanja,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudniki morajo pred izbiro omogočiti ogled stanovanja, sicer se njihovo ponudbo lahko izloči iz postopka izbire.
7. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki nudijo več stanovanjskih enot v istem objektu oziroma kareju.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj, ponudba! – Javni razpis nakup stanovanj”.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov ponudnika.
9. Ponudnik, ki bo dal ponudbo v imenu
in za račun druge fizične ali pravne osebe
mora v ponudbi to izrecno navesti in predložiti vso zahtevano dokumentacijo (4. točka tega razpisa) za osebo v imenu in za
račun katere bo dal ponudbo.
10. Rok za dostavo ponudb je 24. 10.
1997 do 9. ure na naslov: Stanovanjski sklad
občine Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
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11. Odpiranje ponudb bo 24. 10. 1997
ob 10. uri v prostorih, Stanovanjskega sklada občine Maribor, Grajski trg 1/II, Maribor.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odprle in se bodo vrnile ponudnikom
neodprte.
14. Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Stanovanjskem skladu Občine
Maribor, tel. 229-7360 pri g. Brezniku ali g.
Štebihu.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Stanovanjski sklad občine Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu na
LC 2643 Grmače–Prekar
1. Investitor: Občina Moravče.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu na lokalni cesti Grmače–Prekar, okvirna vrednost gradbenih del znaša 10,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe: 30 dni od podpisa pogodbe.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 9. členom odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 24/97) po 19. členu zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na sanacijah plazov,
– konkurenčnost ponudbe,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovnik med 8. in 10. uro na
Občini Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
pri Milanu Brodarju (tel. 061/731-044) s
potrdilom o plačilu 10.000 SIT na žiro račun
Občine
Moravče
št.
501-20-630-810-267.
7. Ponudbe z oznako “Ponudba – plaz
Grmače, ne odpiraj” dostavite v zapečateni
kuverti do vključno 30. 10. 1997 do 12. ure
na naslov Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče.
8. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravče, Trg svobode 4, Moravče.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Moravče

biti v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako
“Ne odpiraj – javni razpis – toplotna zavesa”. Za pravočasno predloženo se bo štela
ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.
7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 10.
1997 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6.
točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 35101-57/95-5
Ob-4147
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot naročnik
objavlja
javni razpis
za izgradnjo Škofjeloške ceste od
križišča Labore do križišča z Ješetovo
ulico v dolžini 1.240 m
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izgradnja Škofjeloške ceste.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
100,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del je štiri
mesece po sklenitvi pogodbe
5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje obveznosti
za naročnika po dosedaj sklenjenih pogodbah in
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe trideseti dan od dneva objave javnega razpisa
do 11. ure oddelku župana Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 17.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
Škofjeloške ceste”.
7. Javno odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb ob 12. uri v sobi 20/I zgradbe
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na oddelku župana Mestne občine Kranj, soba 17, sedmi
dan od objave javnega razpisa od 10. do 12.
ure.
Mestna občina Kranj
Št. 100/97
Ob-4148
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4149
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo preureditve toplotne zavese
1. Predmet razpisa je izvedba preureditve toplotne zavese v vhodu v poslovni objekt podružnice Maribor, Svetozarevska 9.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.
3. Rok za začetek izvedbe del je v novembru 1997.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in si hkrati ogledajo objekt zaradi izvedbe del v podružnici Maribor, Svetozarevska 9, od 8. do 10. 10. 1997 med 8.
in 12. uro, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo. Dvig razpisne dokumentacije po
navedenem terminu ne bo možen.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, reference, garancijski rok in rok izvedbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 23. 10. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Maribor, Svetozarevska 9. Ponudbe morajo

Ob-4150
Komunala, Komunalno podjetje, d.o.o.,
Lendava, Partizanska 93, objavlja
javni razpis
za nabavo posod za odvoz odpadkov
1. Investitor: Komunala, d.o.o., Lendava, Partizanska 93, Lendava.
2. Predmet razpisa: nabava posod za odvoz odpadkov.
3. Okvirna cena: 3 mio SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem.
5. Specifikacija in količina razpisane
opreme: specifikacijo s količino in drugimi
pogoji interesenti lahko dvignejo pri Bokan
Katarini, tel. št. 069/78-421.
6. Merilo za izbiro najnujnejšega ponudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski roki,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti oddajo ponudbe v 20 dneh od
dneva objave v Ur. l. RS v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za dobavo
posod« na naslov Komunala, d.o.o., Partizanska 93, 9220 Lendava.
Javno odpiranje ponudb bo 24. 10. 1997
ob 10. uri na sedežu podjetja Komunala,
d.o.o., Partizanska 93, Lendava.
8. Na odpiranje ponudb so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala, d.o.o., Lendava
Ob-4151
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo
in montažo raziskovalne opreme
1. Investitor: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme:
rastlinjak-steklenjak v velikosti 13 x 26 m,
notranje predeljen na dve ločeni komori in
predprostor, z opremo za uravnavanje klimatskih pogojev.
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3. Orientacijska vrednost predmeta iz
druge točke je 32,000.000 SIT.
4. Predviden začetek dobave opreme je
konec leta 1997.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: celovitost in skladnost ponudbe z razpisanimi
pogoji, kvaliteto opreme, reference, rok izvedbe, dolžino garancijskih rokov in druge
posebne pogoje ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Pri ocenjevanju ponudb ne
bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 12.
ure na naslov: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana, v zapečateni ovojnici z oznako
»Ponudba na javni razpis – rastlinjak – ne
odpiraj« s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in s točnim naslovom ponudnika.
7. Naslov, prostor in datum javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 10. uri na naslovu: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva
101, Ljubljana v sejni sobi oddelka,
061/12-31-161, faks 061/12-31-088. Odpiranje vodi Iztok Vidic, dipl. inž. kmet.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 11. 11. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Razpisno dokumentacijjo,
ki je sestavni del razpisa lahko dobijo interesenti vsak delovnik med 9. in 12. uro v
tajništvu Oddelka za agronomijo, na Jamnikarjevi 101, I. nadstropje. Kontaktna oseba
je Iztok Vidic, dipl. inž. kmet., tel.
061/12-31-161, int. 111.
10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, dekan
prof. dr. Franc Lobnik.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

Rok dobave: 60 dni.
Upoštevane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno ponedeljka, 27. oktobra do 12. ure, na naslov: Fakulteta za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Razpisna komisija.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis IX. paket – Ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo v torek 28.
10. 1997 ob 9. uri v dekanatu fakultete,
Tržaška 25, Ljubljana.
Pred odpiranjem ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora vsebovati tudi obrazec
BON-3, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so: cena v SIT fco. naročnik, vključno s
prometnim davkom in plačilni pogoji, reference, rok dobave, tehnične lastnosti opreme in garancija, druge ugodnosti.
Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

– garancijske roke za vgrajeno opremo,
naprave in dela,
– ponudbi mora biti priložena še naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjavo, da je ponudnik preučil terenske razmere,
– izjavo, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– izjavo, da bo ponudnik opravil vsa
dela po svoji ponudbi, pravilno, solidno in
kvalitetno in to v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili
in normami,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo da se ponudnik obveže, da bo
v primeru sklenitve pogodbe kot izvajalec
izročil akceptni nalog v višini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot garancijo za kakovostno in pravočasno izvedbo del.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe. Vsa ostala določila bodo obravnavana s pogodbo z izbranim izvajalcem.
7. Rok in način oddaje ponudbe
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo predložene najkasneje do 20. 10. 1997
do 9. ure, na naslov Občina Trbovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.
Ponudba mora biti oddana v posebnem
ovitku zapečatena in označena z napisom:
“Ne odpiraj, ponudba za sanacijo plazu na
cesti L-7611 pri Perku, Trbovlje”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Oddelka za komunalne dejavnosti Občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, dne 22. 10.
1997 ob 9. uri.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovni dan med 9. in
11. uro do 17. 10. 1997 na Oddelku za komunalne zadeve, Občine Trbovlje.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na ŽR
št. 52700-630-10056 – Proračun Občine Trbovlje.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe, zainteresirani ponudniki lahko dobijo na Oddelku za komunalne dejavnosti
Občine Trbovlje, tel. 0601/26-255, int. 36,
Mirko Zidar.
10. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
11. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpisa, razpisne dokumentacije in pogojev.
Občina Trbovlje

Ob-4152
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, objavlja na podlagi
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)
javni razpis
za nabavo raziskovalne opreme
Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25.
Predmet razpisa: raziskovalna oprema:
– merilnik gostote magnetnega polja s
sondami,
– 5-amperski tokovni ojačevalnik,
– HP 6554A + OPT240.
Orientacijska vrednost opreme je
2,000.000 SIT.
Informacije o razpisani opremi lahko
zainteresirani dobijo v torek, 7. 10. 1997 od
10. do 12. ure na tel. št. 17-68-458 (prof. dr.
Dušan Fefer).

Ob-4153
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Trbovlje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za sanacijo plazu na cesti L-7611
pri Perku, Trbovlje
1. Naročnik: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: zakoličba osi ceste,
strojni odkop, izkop gradbene jame, ureditev odvodnjavanja, izvedba opornega zidu
in evidentiranje sprememb (vpis v kataster),
po izgradnji mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje okolice ter vseh objektov in
naprav na katerih je prišlo do poškodb.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva, pri čemer
ponudnik nima pravice uveljavljanja odškodnine v primeru omenjenih sprememb.
4. Rok za izvedbo: oktober–november
1997.
5. Merila za izbiro najboljšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti ponudnika, ki so za
naročnika pomembne.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in terminski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– referenčna lista,

Ob-4155
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: Sklad stavbnih zemljišč, kont. oseba Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
740-162, faks 743-446, soba št. 46.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja komunalne opreme v območju razširitve cone
C–10–R Šentjur. Komunalna oprema se
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sestoji iz cestnega omrežja, vodovoda in
kanalizacije.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, 3. 10. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 60 dneh, začetek in dokončanje del bo določeno z razpisno dokumentacijo. Rok začetka del je 7 dni po uvedbi izvajalca v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 10. 1997 do 15.
ure, na naslov Sklad stavbnih zemljišč, prevzemnik Peter Ograjenšek, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, tel. 740-162, faks 743-446,
soba št. 46.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 24. 10. 1997
ob 14. uri, na naslovu: Sklad stavbnih zemljišč, odpiranje vodi Artnak Jože, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 740-162, faks 743-446, soba št. 48.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad stavbnih zemljišč,
kont. oseba Peter Ograjenšek, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 740-162, faks 743-446,
soba št. 46.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 6.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50770-654-149; Sklad stavbnih zemljišč občine Šentjur.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na
naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter
Ograjenšek, Sklad stavbnih zemljišč.

3. Predvideni čas objave razpisa: 3. 10.
1997.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek in dokončanje del bo določeno z razpisno dokumentacijo.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 10. 1997 do 15.
ure, na naslov Sklad stavbnih zemljišč, prevzemnik Peter Ograjenšek, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, tel. 740-162, faks 743-446,
soba št. 46.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 27. 10. 1997
ob 15. uri, na naslovu: Sklad stavbnih zemljišč, odpiranje vodi Artnak Jože, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 740-162, faks 743-446,
soba št. 48.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad stavbnih zemljišč,
kont. oseba Peter Ograjenšek, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 740-162, faks 743-446,
soba št. 46.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50770-654-149; Sklad stavbnih zemljišč občine Šentjur.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter
Ograjenšek, Sklad stavbnih zemljišč.
Sklad stavbnih zemljišč občine Šentjur

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v enem mesecu, začetek
oktober 1997 in zaključek november 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 10.
ure, na naslov Občina Šentjur, prevzemnik
urad župana, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
tel. 743-918, faks 063/743-446, soba št. 42.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 24. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Šentjur, odpiranje vodi Strokovna komisija za odpiranje ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, faks 063/743-446, soba št. 48.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 22 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba št. 49.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50770-637-56047.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jurij
Malovrh, Občina Šentjur.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-4156
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: Sklad stavbnih zemljišč, kont. oseba Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
740-162, faks 743-446, soba št. 46.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prodaja stavbnega
zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta v Dramljah pri Šentjurju
po sistemu gradnje za trg.

Ob-4180
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: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, inž. gradb., Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-546, faks 063/743-446,
soba št. 49.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija poškodovanih lokalnih cest v Občini Šentjur.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.

Ob-4157
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: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, dia., Trubarjeva 3,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnovitvena dela na
Gimnaziji Novo mesto – dokončanje gradnje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 6 mesecih ali v 180 dneh,
začetek novembra 1997 in zaključek maja
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do
10. ure, na naslov: Liz inženiring, Majda
Krampelj, Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 3. 11. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, naročnik Ministrstvo za šolstvo
in šport, odpiranje vodi Marina Cankar, dia.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, tel. 212-838, faks
13-12-327, III. nadstropje/sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Liz inženiring, kont. oseba
Janez Sitar, dig., Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 40.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50105-601-11966.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 11. 1997.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
063/731-122.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 28. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Laško, odpiranje vodi Strokovna komisija za izvedbo
javnih naročil, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
Olga Šola, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 063/731-769, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 10. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: pri blagajni Občine Laško
ali na račun številka: 50710-630-10131 sklic
05 19-789090 Občina Laško.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Laško, Peter Hrastelj.
Občina Laško

– ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen, reference pri izvajanju tovrstnih del, strokovna usposobljenost ponudnika in priložena potrdila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti, popolnost ponudbe, garancijska doba, rok izvedbe in druge ugodnosti.
Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najcenejša ponudba tudi najugodnejša ponudba.
5. Ponudniki posredujejo pisne ponudbe
v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za sanacijo poškodovanih odsekov
lokalnih cest” najkasneje 10. dne od objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov investitorja. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
6. Ponudbe morajo vsebovati vse elemente v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni l. RS, št. 28/93,
19/94) in odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni l.
RS, št. 33/97). Poleg registracije naj ponudniki predložijo tudi odločbo upravne enote.
7. Javno odpiranje ponudb bo 7. dne od
zadnjega dne za posredovanje ponudb.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Naročnik si pridržuje pravico oddati
naročilo najugodnejšemu ponudniku in si
tudi pridržuje pravico, da v primeru odstopa
izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob
neizpolnjevanju ponudnikovih pogodbenih
obveznosti, takoj prekine pogodbo in povabi k podpisu pogodbe za izvedbo sanacije
na poškodovanih LC drugega najugodnejšega ponudnika po tem javnem razpisu.
Občina Puconci

Št. 3670-12/97
Ob-4158
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 110-1/97
Ob-4159A
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 Fram–Slivnica–BDC;
rekosntrukcija obvoznih cest
Orientacijska vrednost del znaša:
65.000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del je 1 mesec po podpisu pogodbe za Bohovsko cesto, 2 meseca po
podpisu pogodbe za Glaserjev trg in 3 mesece po podpisu pogodbe za Hoško cesto.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 30.000 SIT, na ŽR
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, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8.10.1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informacije vam posreduje Vladimir Breščak, dipl.
inž. (tel. 062 224 559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5.11.1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-

Št. 403-144/97
Ob-4181
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: Občina Laško, Mestna ulica 2, kont.
oseba Olga Šola, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 063/731-769, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazu na lokalni cesti L20 št. odseka 4010 Vrh nad
Laškim–Trobni dol v km 0 + 750.
3. Orientacijska vrednost naročila: 17
mio SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Občina Laško, Mestna ulica
2, prevzemnik: tajništvo urada župana,

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za sanacijo poškodovanih odsekov
lokalnih cest
1. Investitor: Občina Puconci, Puconci
80, Puconci, tel./faks: 069 45 548.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo poškodovanih odsekov lokalnih
cest, z navedeno orientacijsko vrednostjo
del:
a) L 36 5644 Radovci – Poznanovci v
dolžini 1.315 m, orientacijska vrednost
2,700.000 SIT,
b) L 36 5651 Pečarovci – Mačkovci v
dolžini 3.805 m, orientacijska vrednost
6,550.000 SIT,
c) L 36 5664 Kuštanovci – Križevci v
dolžini 860 m, orientacijska vrednost
1,410.000 SIT,
d) L 36 5665 Moščanci – Košarovci v
dolžini 1.510 m, orientacijska vrednost
1,740.000 SIT,
oziroma a) + b) + c) + d) = skupna orientacijska vrednost: 12,400.000 SIT.
3. Predvideni pričetek del: 20. oktober
1997, dokončanje del najkasneje do 20. 12.
1997
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
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čena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Fram Slivnica - BDC; rekonstrukcija obvoznih
cest.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

javni razpis
za izbiro izvajalca vodovodnega
cevovoda Sladki vrh–Svečane in
vodovodnega omrežja po trasnem načrtu
v k.o. Sladki vrh, Zg. Velka, Šomat,
Štrihovec
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.
2. Predmet razpisa: izvedba vodovodnega cevovoda Sladki vrh–Svečane po trasnem
načrtu k.o. Sladki vrh in izvedba vodovodnega omrežja po trasnem načrtu v k.o. Sladki vrh, Zg. Velka, Šomat, Štrihovec.
3. Lokacija objekta: Sladki vrh, Svečane, Šomat, Štrihovec.
4. Vrsta razpisanih del: pripravljalna dela, gradbena dela, montažna dela.
5. Orientacijska vrednost naročila je
37,000.000 SIT.
6. Predviden začetek del je november
1997, dokončanje del maj 1998.
7. Naročnik si zaradi finančnih razlogov
pridržuje pravico oddati le delni obseg predvidenih del, ponudnik pa nima pravice do
uveljavitve odškodnine iz tega naslova.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference na tovrstnih delih,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Ponudniki morajo ponudbe z vso
ustrezno 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 razpis za vodovod Sladki vrh”. Vsebina in oblika ponudbene dokumentacije sta razvidni
iz razpisne dokumentacije.
Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2210 Šentilj v
Slovenskih goricah, na hrbtni strani kuverte
pa naslov ponudnika.
Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.
10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika, sejna soba, ob 9. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
12. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo 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 vplačati 5.000 SIT nepovratnih sredstev na blagajni Občine Šentilj.
Občina Šentilj

Ob-4166
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba:
Dušan Kragelj, dipl. inž., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks 063/485-701.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
I. Gradbeno-obrtniška dela
1. betonska in tesarska dela 5,000.000
SIT,
2. zidarska dela 24,000.000 SIT,
3. kanalizacija 5,000.000 SIT,
4. krovsko-kleparska dela 8,000.000
SIT,
5. mizarska dela 5,000.000 SIT,
6. keramičarska dela 7,000.000 SIT,
7. podopolagalska dela 10,000.000
SIT,
8. slikopleskarska dela 6,000.000 SIT,
9. PVC in ALU okna ter vrata
10,000.000 SIT;
II. Elektroinstalacije 20,000.000 SIT;
III. Strojne instalacije 40,000.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Marjana Žabkar – tajništvo SPV,
Oblakova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 4. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih SPV –
pisarna službe za investicije, odpiranje vodi
Ortl Franc, dipl. ek., tel. 063/441-133, faks
063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, tajništvo SPV – Marjana Žabkar, tel. 063/441-133, faks 063/485-701.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki

Št. 179/97

Ob-4160

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev, za
izgradnjo kanalizacije v Ceršaku
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacijskih vej št. 1.0 in 2.0 v Ceršaku.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu naročnika, po predhodnem plačilu 5.000 SIT pri blagajni naročnika, in sicer vsak delovnik od 8. do
12. ure.
Kontaktna oseba: Miroslav Anžel, tel.
651-133, soba 202/II.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
20,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del: december
1997.
6. Predvideni rok dokončanja del: marec
1998.
7. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
roku 20 dni od dneva objave tega razpisa,
po pošti ali osebno do 12. ure zadnjega dne
razpisnega roka v tajništvu Občine Šentilj.
Ponudbe se oddajo v dveh zaprtih ovojnicah z označbo: “Ne odpiraj”, “Javni razpis
kanalizacija”, “Kuverta 1 ali 2”, ter točnim
naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte.
8. Kuverte morajo vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.
9. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– cena v tolarjih,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
10. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovnik po poteku razpisnega roka
ob 9. uri v prostorih naročnika.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Št. 172/97
Ob-4161
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Šentilj
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Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

Ob-4167
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba:
Hedvika Zimšek, vms, Oblakova 5, Celje,
tel. 063/441-133, faks 063/481-204.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje hospitalnih
in ostalih prostorov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Marjana Žabkar – tajništvo SPV,
Oblakova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 5. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih SPV –
pisarna službe za investicije, odpiranje vodi
Ortl Franc, dipl. ek., tel. 063/441-133, faks
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, tajništvo SPV – Marjana Žabkar, tel. 063/441-133, faks 063/485-701.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

Ob-4168
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba:
Matjaž Štinek, dipl. ek., Oblakova 5, Celje,
tel. 063/441-133, faks 063/482-050.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– mateiral za popravila in vzdrževanje,
– tekstilni izdelki,
– splošni drobni inventar.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
65,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Milena Vulovič – tajništvo pomočnika direktorja za finance, Gregorčičeva 3,
Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 12. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije, odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Gregorčičeva 3, tajništvo pomočnika direktorja za finance – Milena Vulovič, tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki

Ob-4169
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba:
Matjaž Štinek, dipl. ek., Oblakova 5, Celje,
tel. 063/441-133, faks 063/482-050.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– režijski material,
– pisarniški material,
– pralna in čistilna sredstva.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Milena Vulovič – tajništvo pomočnika direktorja za finance, Gregorčičeva 3,
Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 11. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Gregorčičeva 3, tajništvo pomočnika direktorja za finance – Milena Vulovič, tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
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Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

Način plačila: na žiro račun št.
50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

Ob-4170
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba:
Matjaž Štinek, dipl. ek., Oblakova 5, Celje,
tel. 063/441-133, faks 063/482-050.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
200,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Milena Vulovič – tajništvo pomočnika direktorja za finance, Gregorčičeva 3,
Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Gregorčičeva 3, tajništvo pomočnika direktorja za finance – Milena Vulovič, tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Ob-4171
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba:
Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 14. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 6. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.

Ob-4173
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba
Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski material in embalaža.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 6. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije, odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/411-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/411-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pismene, se
dobijo na naslovu Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/411-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.
Splošna bolnšnica Celje

Ob-4174
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4175
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba
Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila in kemikalije.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
600,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 14. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 4. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije, odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kont. oseba
Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni in sanitetno potrošni material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
400,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 14. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 5. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije, odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.

Št. 031-003/97 1001
Ob-4176
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. ter 76. 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: Občina Ruše, kontaktna oseba Pajtler
Albina, Ulica ruške čete 3 (samski dom),
Ruše, tel. 062/661-403, faks 062/661-949,
e-mail obcina.ruse@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnovitvena in vzdrževalna dela na cestišču Kolodvorske ul.
v Rušah, v dolžini 300 m.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT brez prometnega davka.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del: po dogovoru, začetek predvidoma 15. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: rok dokončanja, najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Občina Ruše, prevzemnik
vložišče – soba 208, Kolodvorska 9, 2342
Ruše, tel. 062/661-403, faks 062/661-949,
e-mail obcina.ruse@siol.net.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 27. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Ruše, odpiranje vodi Krajcer Vladimir, Ulica ruške čete
3 (samski dom), Ruše, tel. 062/661-403, faks
062/661-949, e-mail obcina.ruse@siol.net.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ruše, kontaktna
oseba Pajtler Albina, Ulica ruške čete 3
(samski dom), Ruše, tel. 062/661-403, faks
062/661-949, e-mail obcina.ruse@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 10.000 SIT.
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Način plačila: z virmanom na račun številka: 51800-630-25552.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ruše, župan Franc Ladinek.

Način plačila: z virmanom na račun številka: 51800-630-25552.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ruše, župan Franc Ladinek.
Občina Ruše

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 10. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman ali na blagajni Občine Črnomelj, na račun številka:
52110-630-40302.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej
Fabjan, župan Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj

Št. 031-002/97 1001
Ob-4177
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. ter 76. 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: Občina Ruše, kontaktna oseba Pajtler
Albina, Ulica ruške čete 3 (samski dom),
Ruše, tel. 062/661-403, faks 062/661-949,
e-mail obcina.ruse@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnovitvena in vzdrževalna dela na lokalni cesti št. 8805–Slepnica–Lovrenc, poškodovani v zimi
1996/97, v dolžini 1420 m.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,300.000 SIT brez prometnega davka.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del: po dogovoru, začetek predvidoma 15. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: rok dokončanja, najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Občina Ruše, prevzemnik
vložišče – soba 208, Kolodvorska 9, 2342
Ruše, tel. 062/661-403, faks 062/661-949,
e-mail obcina.ruse@siol.net.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 27. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ruše, odpiranje vodi Krajcer Vladimir, Ulica ruške čete
3 (samski dom), Ruše, tel. 062/661-403, faks
062/661-949, e-mail obcina.ruse@siol.net.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ruše, kontaktna
oseba Pajtler Albina, Ulica ruške čete 3
(samski dom), Ruše, tel. 062/661-403, faks
062/661-949, e-mail obcina.ruse@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 22. 10. 1997 za 10.000
SIT.

Št. 347/001/97
Ob-4185
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: Občina Črnomelj, kont. oseba Srečko
Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj, Črnomelj,
tel. 068/52-040, faks 068/51-117, soba št.
24 e-mail obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
obnova v zimi
1996/97 uničene lokalne ceste št. 2520 do
konca naselja Svibnik in lokalne ceste št.
2521 Rožič Vrh–proti Naklu.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 10. 1997 in zaključek 25. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 10. 1997 do 9. ure,
na naslov Občina Črnomelj, prevzemnik Anica Poljak, Jože Perušič, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, tel. 068/52-040, faks 068/51-117,
e-mail obcina.crnomelj@siol.net, soba št. 29.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 14. 10. 1997
ob 9.30, na naslovu: Občina Črnomelj, odpiranje vodi Srečko Janjoš, Trg svobode 3,
Črnomelj, tel. 068/52-040, faks 068/51-117,
e-mail obcina.crnomelj@siol.net, mala sejna soba občine.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Črnomelj, kontaktna
oseba Srečko Janjoš in Vinko Kunič, Trg
svobode 3, Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, e-mail obcina.crnomelj@siol.net, soba št. 24.

Ob-4182
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: Občina Kozje, kont. oseba župan Božidar Sok, Kozje 37, Kozje, tel. 063/781-074,
faks 063/781-075.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova lokalnih cest:
1. L 7460 Prelasko–Buče–Kozje,
2. L 7483 Železno–Grad Podsreda,
3. L 7224 Lesično–Zagorje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod 1. 13,000.000 SIT,
pod 2. 6,500.000 SIT,
pod 3. 6,500.000 SIT,
skupaj 26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1997 in/ali zaključek december 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 10. 1997 do
10. ure, na naslov Občina Kozje, Kozje 37,
Kozje, tel. 063/781-074, faks 063/781-075.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 24. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Kozje, odpiranje vodi Irena Jug, Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kozje, kont. oseba
župan Božidar Sok, dr. vet. med., Kozje 37,
Kozje, tel. 063/781-074, faks 063/781-075.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 10. 1997 za 15.000 SIT (po projektu
5.000 SIT).
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Način plačila: potrdilo Agencije RS za
plačilni promet, pripis razpisna dokumentacija, na račun številka: 50730-630-10194
(Občina Kozje).
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Kozje, Božidar Sok, dr. vet. med.
Občina Kozje

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mirko
Kunst, Predsednik KS Buče.
Krajevna skupnost Buče

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Štefan
Marjan.
Rižanski vodovod Koper, p.o.

Ob-4183
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: Krajevna skupnost Buče, kont. oseba
Irena Jug, Vrenska gorca 2, Buče, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: nadomestna poslovilna vežica.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 14,000.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1997 in/ali zaključek september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje, tel. 063/781-074, faks 063/781-075.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 24. 10. 1997
ob 14. uri, na naslovu: Občina Kozje, odpiranje vodi Irena Jug, Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kozje, kont. oseba
Irena Jug, Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 10. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: priložitev potrdila Agencije RS za plačilni promet, pripis razpisna
dokumentacija, na račun številka: KS Buče,
ŽR 50730-645-63134.

Ob-4184
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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Štefan Marjan, Ulica 15. maja št. 13, Koper,
tel. 066/32-141, faks 066/38-026, soba št.
114.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovodnih naprav Serminskega hriba, kraj Koper (Sermin).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 3 mesecih in/ali v 90
dneh, začetek 1. 12. 1997 in/ali zaključek
1. 3. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Rižanski vodovod Koper,
prevzemnica Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 101.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 24. 10. 1997,
ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
Koper, odpiranje vodi Šarkanj Jadran, Ulica
15. maja št. 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 113.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper,
kont. oseba Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 101.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 50.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51400-601-11191.
9. Ostali podatki: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba Štefan Marjan, Ulica 15.
maja št. 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 114.
Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.

Št. 3222
Ob-4187
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve
za izdelavo projektne dokumentacije
in izgradnjo preventivne dezinfekcije
s klordioksidom na črpališčih pitne vode
mariborskega vodovoda
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.,
Jadranska cesta 24, Maribor – investitor v
imenu Mestne občine Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID, pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja
preventivne dezinfekcije s klordioksidom na
črpališčih pitne vode Mariborskega vodovoda.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
65,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe oziroma rok začetka in
dokončanja del: šest mesecev, začetek v novembru 1997, zaključek maja 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: cena in merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Rok in način oddaje ponudb: ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v
30 dneh po objavi na naslov Komunalna
direkcija, prevzemnik tajništvo, Slovenska
ul. 40/II, Maribor. Zapečatene ponudbe morajo biti označene z napisom »Ne odpiraj –
Ponudba za izgradnjo preventivne dezinfekcije s klordioksidom na črpališčih pitne vode Mariborskega vodovoda. Na kuverti mora biti naslov naročnika, na hrbtni strani pa
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo prvi delovni dan po poteku javnega razpisa ob 13. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40, Maribor. Odpiranje bo izvedla strokovna komisija Komunalne direkcije.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 15. 10. 1997, v osmih dneh po odpiranju
ponudb.
9. Kraj, oseba in čas v katerem zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mariborski vodovod, Maribor,
Jadranska ul. 24, kontaktna oseba je
mag. Alenka Cajnkar, dipl. inž., tel.
062/307-807, faks 062/307-730. Razpisna
dokumentacija je na razpolago za 10.000
SIT, vsak delovnik od 8. do 14. ure, po
predhodni najavi. Rok za prevzem dokumentacije s strani ponudnikov je 10 dni po
objavi. Način plačila: z virmanom ali položnico na račun številka: 51800-601-12066 z
oznako »Za javni razpis – dezinfekcija«.
10. Ostali podatki: dodatne informacije
se v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
Mestna občina Maribor
Mariborski vodovod d.d.
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Št. 169
Ob-4188
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanje del: 2 meseca, začetek 21. 10.
1997 in zaključek 25. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Celje, oddelek za
družbene dejavnosti, prevzemnik tajništvo
oddelka 1. nadstropje, Prešernova 27, 3000
Celje, tel. 063/484-822, faks 063/442-861.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 17. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Celje,
oddelek za družbene dejavnosti, odpiranje
vodi Tone Stopar, Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Razvojni center, Inženiringi d.o.o., Celje, kont. oseba Oskar Šoster,
dipl. ek., Ul. XIV. divizije 14, Celje, tel.
063/441-144, faks 063/484-820, soba št.
303/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 2.000 SIT.
Način plačila: računovodstvo RC Inženiringi d.o.o.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Celje, oddelek za družbene dejavnosti po pooblastilu RC Inženiringi d.o.o. –
Oskar Šoster, dipl. ek.
Razvojni center
Inženiringi,
Celje, d.o.o.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 10. 1997 do
14. ure, na naslov Občina Loški potok, kont.
oseba Vinko Košmerl, inž., Hrib 102, 1318
Loški potok, tel. 061/867-147, faks (061)
867-246. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj – Izgradnja nadomestnega šolskega
igrišča”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 16. 10. 1997 ob 9. uri v prostorih Občine
Loški potok, Hrib 102, Loški potok.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 20. 10. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loški potok, kont.
oseba: Vinko Košmerl, mag., Hrib 102, 1318
Loški potok. Razpisna dokumentacija je na
razpolago od 4. 10. 1997 do 10. 10. 1997, s
fotokopijo potrdila o plačilu 20.000 SIT.
Način plačila: s položnico ali virmanom na
žiro račun Občine Loški potok, številka:
51310-630-12024, s pripisom: razpisna dokumentacija za nadomestno športno igrišče.
10. Ostali podatki: dodatne informacije
bodo zainteresirani ponudniki dobili na naslovu: Občina Loški potok, kont. oseba Vinko Košmerl, inž., Hrib 102, 1318 Loški potok, tel. 061/867-147, faks 061/867-246.
11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe je 45 dni.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Loški potok.
Občina Loški potok

javni razpis
za izbiro dobavitelja terenskih zaščitnih
hlač
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: zaščitne hlače, namenjene terenskemu kadru zavoda. Hlače
naj bodo izdelane iz materiala, primernega
za delo na terenu, ter modernega in funkcionalnega kroja. Okvirna količina je 730 kosov.
3. Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od izbire dobavitelja.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe si sledijo po pomembnosti in so: kroj in
kvaliteta materiala, cena, rok dobave, plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih nudijo
ponudniki.
6. Rok in način predložitve ponudbe: ponudbo je treba predložiti do vključno
23. 10. 1997 do 12. ure v tajništvo Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj – ponudba za terenske
hlače!« Na ponudbi naj bo napisan točen
naslov ponudnika. Ponudba mora obsegati
elemente iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Nepravočasno
prispelih in nepravilno opremljenih ponudb
komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.
7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 10.
1997 ob 8. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu, s seboj pa naj prinesejo tudi
vzorce ponujenih artiklov.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 20 dni od dne odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki dobijo lahko več informacij na
Zavodu za gozdove, Večna pot 2, Ljubljana
pri Slavec Janezu, osebno ali po telefonu
123-54-32, vsak dan od 8. do 10. ure.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-4189
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: Mestna občina Celje, oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba Tone Stopar
(Oskar Šoster), Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/442-861.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija prostorov na Mariborski 2a, Celje, za izvajanje visokošolskih programov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20 mio SIT.

Ob-4190
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: Občina Loški potok, kont. oseba Vinko
Košmerl, inž., Hrib 102, Loški potok, tel.
061/867-147, faks 061/867-246.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
obrtniška in instalacijska dela.
Navedba vsebine: izgradnja nadomestnega šolskega igrišča.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del oktober 1997.

Št. 5854
Ob-4191
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup 25.000 ton pšenice
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.
2. Predmet razpisa: nakup pšenice, tarifna številka 10.01, tarifna oznaka št. 1001.90
990.
3. Količina naročila: maksimalno 25.000
ton.
4. Rok dobave: sukcesivno najkasneje do
24. 12. 1997.
5. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo le tisti ponudniki, ki odkupijo razpisno dokumentacijo
od 8. 10. 1997 do 10. 10. 1997 do 14. ure po
ceni 30.000 SIT na sedežu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana, v tajništvu, soba št. 1.
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Ponudniki prevzamejo odkupljeno razpisno dokumentacijo proti predložitvi petega izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za namen odkupa razpisne dokumentacije virmansko nakazati na žiro račun Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.
Pojasnila k razpisni dokumentaciji ponudniki dobijo pri Karmen Verbovšek, tel.
061/81-519 ali Jožetu Finku, tel.
061/16-83-555.
6. Okvirna vrednost naročila je 850 mio
SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena s plačilnimi pogoji, kakovost,
rok dobave, reference in posebne ugodnosti.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč najugodnejšega ponudnika izbere v skladu z navedenimi merili.
8. Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – pšenica – Ne odpiraj”, na Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VII, soba št. 1, dne
4. 11. 1997 do 9. ure.
9. Razpisna komisija začne z odpiranjem
ponudb 4. 11. 1997 ob 9.15.
Pri odpiranju ponudb morajo biti navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom.
10. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 50 mio SIT na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet
Ljubljana in priložiti ponudbi dokazilo o
plačilu ali dokazilo o zavarovanju zneska
varščine z bančno garancijo, veljavno najmanj do 31. 12. 1997.
Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave ponudbe in položitvi varščine oziroma stroške garancije.
Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Ponudnik mora v ponudbi izpolnjevati vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna komisija izločila kot neveljavne. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo tistih oseb, ki so bile pravnomočno kaznovane za presežek iz 22. člena zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda
dalj kot 30 dni.
12. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljavnost ponudbe do 4. 11. 1997, do 16. ure.
13. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 4. 11. 1997,
do 16. ure.
14. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po objavi najugodnejšega ponudnika, nima pravice
do vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 0048-308/56-97
Ob-4192
Na podlagi tretjega 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: MNZ RS, kont. oseba Darko Kuntarič,
Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-43-83,
faks 061/315-073.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet razpisa je
izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del rekonstrukcije PP Lendava.
Vsa dela morajo biti izvedena na osnovi
popisa del, kateri je sestavni del razpisne
dokumentacije in PZI, Rekonstrukcija policijske postaje Lendava, izdelanega marec
1997, ter na osnovi zahtev in navodil
naročnika.
3. Orientacijska vrednost del: 12,500.000
SIT.
4. ok začetka in dokončanja del: rok pričetka izvedbe del je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja izvedbe del pa je
60 koledarskih dni od dneva pričetka del
(uvedbe izvajalca v posel), začetek del
20. 11. 1997 in zaključek 20. 1. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do
12. ure, na naslov: Organizacija MNZ RS,
prevzemnik ekspedit, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, tel. 061/ 132-51-25.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ponudba – Ne odpiraj,
javni razpis št. 308/56-97.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 9. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana, naročnik MNZ RS, odpiranje vodi Mehmed
Bešič, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba št. 15.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 19. 11. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MNZ – UFPIZ – Sektor za
investicije, kont. osebi Darko Kuntarič in
Marinka Hlade, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-43-83, faks 061/315-073, soba št.
2/11.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 od 9. do 12. ure.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Stane
Cvelbar, direktor uprave za finančno-planske in investicijske zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 350/97

Ob-4186
Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti,
v skladu z zakonom o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97), za čas sedmih mesecev, do 31. 5. 1998.
1. Naročnik je ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka 13.
2. Predmet razpisa so tiskarske storitve
za:
– tiskanje publikacij,
– katalogov,
– reklamnega gradiva.
3. Vrste in obseg storitve: celovita tiskarska storitev: od priprave do vezave
(knjižne
publikacije
v nakladah
od
400-1000 izvodov; periodika v nakladah od
500-1500 izvodov).
4. Orientacijska vrednost vseh naročil
do 10,000.000 SIT.
5. Ponudnik mora pisno izjaviti, da je
sam sposoben opraviti celotno tehnologijo
razpisane storitve.
6. Rok izdelave posamezne publikacije:
zahtevani rok dokončanja storitve od oddaje dela je od 3 tednov do 6 tednov odvisno
od naklade in vrste publikacije.
7. Merila za ugotavljanje najsposobnejših izvajalcev:
– večbarvni tisk,
– trda vezava,
– šivanje,
– format do 64x46 barvno.
8. Pisne ponudbe morajo biti dostavljene
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj, javni
razpis”, do 23. 10. 1997 do 14. ure, v tajništvo ZRC SAZU, Ljubljana, Gosposka 13/II.
9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 10.
1997, ob 10. uri, na ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka 13/II.
10. Dodatne informacije dobite pri Milojki Žalik Huzjan , tel. 12-56-068 int. 258,
vsak dan med 9. in 10. uro.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
ZRC SAZU Ljubljana
Ob-4194
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: Mestna občina Maribor, oddelek za družbene dejavnosti, Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev vetrolova na
Narodnem domu v Mariboru.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 6,500.000
SIT, objava 3. 10. 1997.
4. Dobavni rok: v 1 mesecu.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Staninvest, Grajska ul. 7,
2000 Maribor, tel. 225-011, faks 222-079,
soba št. 202.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 14. 10. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor, odpiranje vodi Strdin Teja, Heroja Staneta 1, Maribor, klet.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Strdin Teja, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
225-011, faks 222-079, soba št. 212.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51800-601-11903.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 13. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Staninvest Maribor, p.o. Maribor.
Staninvest, p.o., Maribor

3. Skupna višina sredstev, ki se dodeljuje na podlagi javnega razpisa znaša 6 mio
SIT.
II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, obrtniki, družbe v zasebni ali
mešani lasti in niso v stečajnem postopku,
ki izpolnjujejo pogoje za malo gospodarstvo. Sedež prosilca mora biti na območju Občine Črnomelj.
2. Družbi, samostojnemu podjetniku in
obrtniku se lahko dodelijo sredstva iz I. dela
razpisa do višini 200.000 SIT za vsako delovno mesto za nedoločen čas, najmanj 4 leta.
3. Subvencija za nova delovna mesta se
izkaže kot nepovratna sredstva z obveznostjo zaposlitve za dobo najmanj 4 let ob pogoju, da eno leto pred tem delodajalec ni odpustil nobenega presežnega delavca.
III. Vsebina vloge:
a)
1. obrazec Občine Črnomelj za subvencioniranje novih delovnih mest,
2. priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register,
ter fotokopijo obrtnega dovoljenja tisti, ki
opravljajo obrtno dejavnost – potrjeno s strani ustreznega upravnega organa,
3. dokazila o številu vseh zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav v
zavarovanje (M 1/2) in M1 za novo zaposlene, potrjeno od Zavoda za zdravstveno
zavarovanje – enota Črnomelj,
4. odločbo za opravljanje dejavnosti v
prostoru,
5. izjavo, da delodajalec vsaj eno leto ni
odpustil presežnih delavcev,
6. izjava, da prosilec za navedeno delovno mesto še ni prejel subvencije.
b)
– obrazec Občine Črnomelj za subvencioniranje redne obrestne mere,
– priglasitveni list kot dokazilo za samostojnega podjetnika o vpisu v register samostojnih podjetnikov oziroma sklep o vpisu
podjetja v sodni register ter fotokopijo obrtnega dovoljenja tisti, ki opravljajo obrtno
dejavnost,
– potrdilo o vplačanih davkih in prispevkih za preteklo četrtletje (za samostojne podjetnike),
– dokazilo o boniteti podjetja (BON-3),
– dokazilo o številu vseh zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav
delavcev v zavarovanje za določen čas,
– uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti v prostoru kolikor je proizvodnja
ali storitev že v teku,
– pri nakupu poslovnih prostorov overjeno kupoprodajno pogodbo,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun, zemljiško knjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca
poslovnih prostorov, da dovoli nameravana
dela in urejeno pogodbo,
– pri nakupu opreme in nadomestilu delov za generalno popravilo predračun ali
račun, kupoprodajno pogodbo: pri nakupu
obnovljene opreme pa še pisno garancijo
izvajalca;
– sklep banke o odobritvi posojila oziroma kopijo posojilne pogodbe in amortizacijski načrt odplačevanja posojila.

IV. Rok in način prijave razpisa
b) Javni razpis je odprt do 30. 11. 1997.
Vloga z vsemi zahtevanimi dokazili mora
biti poslana po pošti ali osebno oddana v
vložišču Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj. Upravni organ Občine Črnomelj lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, se zavrne.
Ravno tako se zavrne neustrezna vloga in
tista, ki prispe po porabi sredstev. Vse popolne vloge bo obravnaval v skladu s 6.
členom pravilnika odbor za gospodarstvo
pri Občinskem svetu občine Črnomelj. Vloge prispele do 10. v tekočem mesecu bodo
obravnavane do konca meseca. Prvo odpiranje ponudb bo v mesecu novembru 1997.
Prosilci bodo prejeli sklep o odločitvi najkasneje v 15 dneh po odločitvi. Obrazec se
dobi v sobi št. 4/II., Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktna oseba
za pridobitev informacij v zvezi z razpisom
je Mojca Stjepanovič (068/51-363).
Občinski svet občine Črnomelj

Ob-4199
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in na podlagi 4. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja dopolnilnih
dejavnosti, obrti in podjetništva v Občini Črnomelj in sklepa seje z dne 23. 9. 1997 Občinski svet občine Črnomelj objavlja
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih mest
in realne obrestne mere v Občini
Črnomelj v letu 1997
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela stroškov za:
a) samozaposlitev,
– odpiranje novih delovnih mest za nedoločen čas, najmanj 4 leta,
– ohranitev delovnih mest delavcev, ki
so bili zaposleni za določen čas in se jim
delovno razmerje v letu 1997 spremeni iz
določenega v nedoločen čas oziroma najmanj 4 leta,
b) subvencioniranje obrestne mere.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, ki bodo zaprosili za sredstva za nadomestitev dela stroškov pod točko a).
2. Sredstva za navedene namene se dodelijo z neposrednim subvencioniranjem dela stroškov.

Ob-4202
Naročnik in izvajalec javnega razpisa:
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbor eksperimentalnih projektov
ustanovitve kooperativ kot nove oblike
programa pospeševanja
samozaposlovanja za obdobje 1997/98
Razpisni pogoji
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in eksperimentalnih projektov ustanovitve kooperativ kot nove oblike programa
pospeševanja samozaposlovanja za obdobje
1997/98.
2. Udeleženci razpisa
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki imajo izdelano idejno zasnovo za ustanovitev kooperative.
3. Odgovornost izbranih ponudnikov
Izbrani prijavitelji prevzamejo v celoti
odgovornost za kvalitetno in strokovno izvedbo celotnega projekta.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa je
25,000.000 SIT za vse aktivnosti, ki bodo
potekale v letu 1997 in bodo dokončane v
letu 1998.
V to vrednost so všteta usposabljanja in
svetovalna pomoč pri ustanavljanju kooperativ, stroški priprave tržnih analiz, del materialnih stroškov in stroškov promocije,
stroški strokovnih svetovanj in strokovnih
storitev za vse člane kooperative in managerja.
5. Rok za izvedbo
Predvideno izvajanje projektov je leto
1997 in 1998.
Predviden rok za ustanovitev kooperative je 1. 1. 1997.
6. Plačila
Naročnik bo zagotovil plačila na podlagi
trimesečnih poročil izvajalca po mesečnih
situacijah v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96) ne prej
kot v 30 dneh oziroma ne kasneje kot v
45 dneh po prejemu poročila in potrditvi
računa za pretekli mesec.
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7. Obvezna vsebina in oblika ponudbe
Prijavitelji morajo poslati prijavo projekta v zaprtem ovitku z označbo »Ne odpiraj – Prijava za izbor eksperimentalnih projektov ustanovitve kooperativ«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv
in naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj odda svojo prijavno dokumentacijo v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zaporedno označen.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– razpisni obrazec OBR.KOOP./97,
– naziv firme in njen sedež oziroma ime
in naslov investitorja z davčno številko in
številko žiro računa,
– dokazilo o registraciji, če gre za registrirano pravno osebo ali podjetnika,
– reference prijavitelja,
– poslovni načrt (najmanj do konca leta
1998), ki mora vsebovati najmanj cilj projekta, za leto 1997 in 1998 pa tudi operativni cilji projekta, opis projekta, potrebna
sredstva in predvideni viri financiranja, kritična tveganja projekta in predvidene rešitve in terminski plan izvedbe projekta z mesečno opredeljenimi operativnimi cilji za leto 1997 in 1998.
Načrt ustanovitve kooperative mora še
vsebovati:
– tržno analizo,
– število članov kooperative pri ustanovitvi,
– število novih delovnih mest,
– oceno gospodarnosti in učinke rabe
sredstev,
– dolgoročna perspektivnost in posredni
vplivi na zaposlovanje,
– ekonomska samozadostnost,
– udeležba znanja,
– vpetost v skladnost celovitega razvoja,
– upoštevanja globalnih trendov,
– navezanost na programe javnih del,
– management z navedbo konkretnih
oseb in njihovih referenc,
– potrebna sredstva za realizacijo projekta in viri financiranja,
– plan vključevanja brezposelnih oseb.
8. Pojasnila
Razpisne obrazce dobijo ponudniki na
Območnih enotah Republiškega zavoda za
zaposlovanje vsak delovni dan od 8. do
12. ure pri vodji oddelka za programe zaposlovanja.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo ponudniki na Centralni službi
Republiškega zavoda za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana pri Maji Ziherl, tel.
061/218-838.
9. Obvestila
Prijave z ustrezno dokumentacijo morajo prijavitelji poslati na naslov: Republiški
zavod za zaposlovanje, Razpisna komisija,
Glinška 12, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, cene pa v slovenski valuti.
Pravočasno prispele, pravilno opremljen
in popolne prijave bo obravnavala razpisna
komisija naročnika.
Komisija bo upoštevala le tiste prijave,
ki bodo prispele na naslov Republiškega
zavoda za zaposlovanje do 24. 10. 1997 do
12. ure.
Nepravočasno prispele prijave komisija
ne bo obravnavala.

Prijavitelji bodo o odpiranju prijav in o
izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Izbrani prijavitelji bodo k podpisu pogodbe pozvani v roku 14 dni od sklepa o
izbiri projekta.
Prijavitelji imajo pravico zahtevati revizijo postopka javnega razpisa.
10. Ostala določila
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom bo 27. 10. 1997 ob 12. uri v prostorih RZZ, Centralna služba, Glinška 12,
Ljubljana.
Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-4210
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: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/17-88-691, faks 17-88-649, soba št.
27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si,.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izobraževanje za državne organe za področje informatike na
območju RS.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
15. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 11. ure,
na naslov: Center vlade za informatiko, prevzemnici Sonja Svete in Simona Svete, Langusova 4, 1000 Ljubljana, tel. 061/17-88-606,
17-88-664, faks 17-88-649, soba št. 25.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 3. 11. 1997
ob 11.15, na naslovu: Langusova 4, Center
vlade za informatiko, odpiranje vodi Branka Mičič, Langusova 4, Ljubljana, faks
17-88-649.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informatiko, kont. osebi Sonja Svete in Simona Svete,
Langusova
4,
Ljubljana,
tel.
061/17-88-606, 17-88-664, faks 17-88-649,
soba št. 25.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 10. 1997, za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50100-637-56351.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/17-88-691, faks 17-88-649, soba št.
27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marin
Silič.
Center vlade za informatiko

Ob-4205
Javni razpis
za sofinanciranje nadaljevanja izvedbe
projektov mednarodne tehnične pomoči
Republiki Sloveniji in bilateralnih
mednarodnih aranžmajev s področja
malega gospodarstva
Vir: razpoložljiva sredstva na proračunski postavki 1819 – Pospeševalna mreža za
malo gospodarstvo so namenjena okvirno v
višini 127,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo bo sofinanciralo nadaljevanje izvedbe projektov, že vključenih v mednarodno tehnično pomoč Republiki Sloveniji ali v mednarodne bilateralne aranžmaje
s področja malega gospodarstva.
Vsebinsko morajo ponujeni projekti zajemati nadaljevanje izvajanja že potrjenih
programov v okviru mednarodne tehnične
pomoči ali bilateralnih mednarodnih aranžmajev, za katero naj kandidati predložijo:
– izhodiščni projekt tuje tehnične pomoči,
– predstavitev faze projekta, ki se bo izvajala in bo sofinancirana z razpisom,
– cilji in pričakovani učinki predloženega projekta.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani v pospeševalni mreži za malo gospodarstvo, ki
imajo urejen pravnoformalni status članstva
na dan objave razpisa.
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, kjer
so kandidati zagotovili najmanj 55% finančnih sredstev za izvedbo iz drugih virov.
3. Vsebina ponudbe:
– dokumentacija s podrobnim opisom
projekta, s cilji in predvidenimi rezultati,
opredeljeno vrednost programa izvedbe, višino zaprošenih sredstev in dinamiko porabe sredstev,
– prijavni obrazec, ki je sestavni del projektne dokumentacije in ga kandidati dobijo
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala popolne ponudbe, prejete do porabe sredstev na naslov:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer po pošti
priporočeno ali osebno v vložišču na istem
naslovu.
Javno odpiranje ponudb bo vsak zadnji
četrtek v mesecu ob 10. uri v prostorih ministrstva. Prvo odpiranje bo v četrtek
29. 10. 1997.
Dodatne informacije posreduje Sašo Sedmak, tel. 061/178-32-30.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Ob-4211
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo

ligoj, Pivka, Kolodvorska c. 5, tel.
067/51-609, faks 067/51-593.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dograditev meteorne
kanalizacija v Slovenski vasi.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
4,100.000 SIT; skupaj s prometnim davkom.
4. Rok začetka in dokončanja del: definiran v pogodbi.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 10. 1997 do
12. ure na naslov naročnika.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Pivka, odpiranje vodi Ernest Margon, viš. upr. del.,
Kolodvorska 5, Pivka, tel. 51-609, faks
51-593, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pivka, Kolodvorska
5, Pivka, kont. oseba Ivan Čeligoj, tel.
51-609, faks 51-593.
Dokumentacija je na razpolago do
16. 10. 1997.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum objave razpisa: 23. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Pivka.
Občina Pivka

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 13. ure,
na naslov: Občina Tolmin, prevzemnik Šorli Marta, Ul. padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, tel. 065/81-001, faks 065/81-155, soba
št. 17.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 3. 11. 1997
ob 14. uri, na naslovu: Občina Tolmin, odpiranje vodi Rafael Šuligoj, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel. 065/81-001.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Tolmin, kont. oseba Kozorog Danilo, Tumov
drevored 15, Tolmin, tel. 065/81-182, faks
065/81-182.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 11. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 52030-630-7108 – Občina Tolmin.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Tolmin.
Občina Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Krajevna skupnost Sveti
Andraž v Slovenskih goricah.
2. Naziv objekta: izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja in hišnih priključkov.
3. Vrednost investicije je odvisna od števila priključenih gospodinjstev.
4. Pričetek del je 20. oktober 1997 ali po
pogodbi.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe, fazna gradnja
po pogodbi,
– rok izvedbe,
– najugodnejša cena, fiksnost cene po
enoti gradnje,
– možnost kreditiranja,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisano
dokumentacijo na sedežu KS Sv. Andraž v
Slovenskih goricah v Vitomarcih 71, vsak
delovnik od 8. do 13. ure. Projektna dokumentacija je na vpogled na istem naslovu.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime firme oziroma ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z obsegom del ter, da jih je sposoben izvesti v
dogovorjenih rokih,
– izjavo, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo in da z njo soglaša,
– garancijo izvedenih del,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje na zahtevo naročnika
tolmačenje v zvezi s ponudbo.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
(ne glede na razloge), oziroma da sklene
pogodbo z izbranim ponudnikom po fazah
del ali v zmanjšanem obsegu.
9. Ponudniki morajo dostaviti vso potrebno dokumentacijo v zaprtih ovitkih z
oznako: Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
sekundarnega vodovoda in hišnih priključkov. Upoštevali bodo ponudbe, ki bodo prispele do 5. 10. 1997, do 12. ure na naslov
naročnika.
10. Glavno odpiranje ponudb bo 8. 10.
1997 ob 9. uri na sedežu naročnika.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje 7 dni po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost
Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Št. 85/97
Ob-4212
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Pivka,
Kolodvorska 5, Pivka kot naročnik objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba Ivan Če-

Ob-4213
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: Občina Tolmin, kont. oseba Drole Miran, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
065/81-001, faks 065/81-155, soba št. 19.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prenova objekta Ul.
padlih borcev 2, Tolmin – gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 60,000.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 11. 1997 in/ali zaključek 25. 4. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Ob-4214
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo ureditvenega načrta območja
centra za ravnanje z odpadki na deponiji
Bukovžlak pri Celju
1. Investitor: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
ureditvenega načrta za območje centra za
ravnanje z odpadki na deponiji Bukovžlak
pri Celju – osnutek za javno razgrnitev in
predlog za sprejem.
3. Predvideni pričetek del je 1. 11. 1997.
Predvideni rok dokončanja je 1. 5. 1998.
4. Okvirna cena izdelave dokumentacije
in spremljave postopka sprejemanja je
3,000.000 SIT.
5. Plačilni pogoji: rok plačila je minimalno 30 dni po izstavljeni fakturi.
6. Bistvene sestavine ponudbe:
– ime in naslov ponudnika,
– registracija in odločba o opravljanju
dejavnosti,
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– reference podjetja in morebitnih podizvajalcev,
– ponujena cena.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena, plačilni pogoji in fiksnost cen,
– rok izvedbe.
8. Rok za dostavo zapečatenih in pravilno označenih ponudb je 21. 10. 1997 do
10. ure na naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, z
oznako: »Ponudba za javni razpis – Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 10.
1997 ob 10.15 v sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj
ustrezno pisno pooblastilo o zastopanju.
10. Ponudniki bodo o poteku odpiranja
ponudb in o izbiri izvajalca obveščeni najkasneje v desetih dneh po odpiranju ponudb.
11. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite vsak
dan od 10. do 14. ure pri Milki Leskošek,
Javne naprave, d.o.o., Teharska 49, Celje,
(tel. 063/483-721).
Mestna občina Celje

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
oddelek za gospodarske javne
službe in promet

2. Predmet razpisa:
a) sanacija LC 5006 Židovnik–Veharše
na odseku od km 4,84 do km 6,17,
b) sanacija LC 5004 Rovte–Mizendol na
odseku od km 1,3 do km 5,24.
3. Okvirna vrednost del:
odsek a) 6,000.000 SIT,
odsek b) 4,000.000 SIT.
Ponudniki se lahko prijavijo za oba ali
samo za eden odsek lokalne ceste.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del: oktober 1997,
– končanje del: do konca leta 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost in sposobnost za izvajanje razpisanih del,
– ponudbena cena oblikovana s fiksnimi
cenami za enoto po ponudbenem popisu za
čas gradnje,
– plačilni pogoji,
– zagotavljanje kvalitete del in garancijski rok,
– reference iz področja izvajanja tovrstnih del,
– rok izvedbe.
6. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– registracija ponudnika, ki ni starejša
od 60 dni,
– podatki o finančnem stanju (BON 1,
BON 2 oziroma BON 3), ki niso starejši od
60 dni,
– reference pri izvajanju razpisanih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– podatki o kadrih,
– podatki o tehnični opremljenosti,
– opcijski rok (najmanj 30 dni od odpiranja ponudb),
– način zagotavljanja kvalitete del,
– garancijski rok,
– kalkulativne osnove za sestavo cen.
7. Ponudba mora vsebovati podatke o podizvajalcih, če bo ponudnik vršil dela s podizvajalci. Pri tem je treba predložiti bonitete podizvajalcev.
8. Naročnik si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejša
ponudba ni nujno kot najugodnejša,
– da določi manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od dneva razpisa dalje do
vključno 8 dni po objavi razpisa, vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini Logatec, Tržaška 15, soba številka 19 (glavna
pisarna), tel. 741-270. Ponudniki morajo ob
dvigu razpisne dokumentacije vplačati
2.000 SIT nepovratnih sredstev na Občini
Logatec ali na ŽR 50170-630-810342.
10. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj – javni razpis “obnova lokalne
ceste”) na naslov Občina Logatec, občinski
urad, Tržaška cesta 15, Logatec, v desetih
dneh po objavi tega razpisa.
11. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,

Št. 712-97
Ob-4215
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) in zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 59/96), Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gospodarske javne službe in promet kot naročnik objavlja
javni razpis
za dobavo posipnih materialov – soli za
posipanje cestišč proti poledici na
območju Mestne občine Ljubljana
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gospodarske javne službe in promet, Ljubljana, Trg
MDB 7 v sobi št. 208, II. nadstropje pri
Vesni Klement in sicer od 6. 10. 1997 do
vključno 10. 10. 1997.
Strokovne informacije vam posreduje
Vidmar Stane, dipl.
inž. arh. (tel.
061/221-554).
Orientacijska vrednost del znaša
23,000.000 SIT. Merila za izbiro ponudnika
so ponudbena cena, kvaliteta soli, reference
ponudnika, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika in vključevanje domačih prevoznikov.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 10. 1997 do 12. ure v tajništvu
MOL MU Oddelka za gospodarske javne
službe in promet, Ljubljana, Trg MDB 7 –
sejna soba št. 208.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj! – Ponudba za sol 1998 –
MOL«.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 1997
ob 12.30 v prostorih MOL MU Oddelek za
gospodarske javne službe in promet,
Ljubljana, Trg MDB – sejna soba št. 215 –
II. nadstropje.

Št. 006-4/97
Ob-4216
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: Občina Cerklje na Gorenjskem, kont.
oseba Zdravko Kastelic, ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje, tel. 064/422-518, faks
064/421-027.
2. Predmet javnega naročila: sanacija
plazu pod lokalno cesto Grad–Ambrož pod
Krvavcem.
3. Orientacijska
vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– predvideni pričetek del: oktober 1997,
– rok za dokončanje: november 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: najugodnejša cena, rok izvedbe, reference in plačilni pogoji, fiksnost cen,
garancijski rok, kakor tudi morebitne druge
ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni najugodnejši ponudnik.
Naročnik bo pri odločitvi o najugodnejšem ponudniku odločal na podlagi vseh navedenih kriterijih in ne samo na podlagi
ponujene cene.
6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, reference, roki izvedbe, plačilni pogoji in opcija ponudbe, predlog pogodbe.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Cerklje, Ul. Franca
Barleta 23, vsak delovni dan v času razpisa.
Pri dvigu razpisne dokumetnacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačani pristojbini
za razpisno dokumentacijo v znesku
7.000 SIT.
8. Kompletne ponudbe pod oznako: »Ponudba za sanacijo plazu – Ne odpiraj« pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Cerklje, ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje.
9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Cerklje dne 13. 10. 1997 ob 13. uri.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
do vključno 13. 10. 1997 do 12. ure.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Naročnik sodelujočim ne priznava nobenega stroška v vezi z izdelavo ponudbe.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-4220
Občina Logatec objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo lokalnih cest
1. Naročnik: Občina Logatec, Tržaška
15, Logatec.
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ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
12. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o odpiranju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika v 15 dneh po odpiranju.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisano dokumentacijo.

Št. 976/97

Št. 55/97
Ob-4222
Zdravstveni dom Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo opreme za
ultrazvočno diagnostiko
I. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za nakup, dobavo in montažo
razpisane medicinske opreme:
1. Digitalni ultrazvočni aparat z barvnim
prikazom slike in dopplerjem namenjen
aplikacijam na področju abdomna in ožilja
celotnega telesa
– 1 kom. multifrekvenčna konveksna
sonda namenjena splošnim aplikacijam abdomna (doppler in barve),
– 1 kom. multifrekvenčna sonda za periferne vaskularne aplikacije (doppler, barve),
– barvni in črno-beli printer.
2. 2 kom. digitalni ultrazvočni aparat za
ginekološke in abdominalne preiskave
– 1 kom. multifrekvenčna transvaginalna sonda,
– 1 kom. multifrekvenčna konveksna
sonda za abdomen in porodništvo,
– črno-beli printer.
II. Pogoji razpisa:
– najmanj enoletna garancija,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,
– navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. cena (fco kupec, vključujoč montažo,
prometni davek in carinjenje),
2. način plačila in fiksnost cen (možnost
odloženega plačila),
3. kompletnost ponudbe,
4. dobavni rok,
5. odzivni čas servisa,
6. dodatne ugodnosti.
IV. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov: ZD Ljubljana,
Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, z oznako:
“Ne odpiraj – ponudbe – UZV diagnostika”,
ter na ovojnici nanesti svojo firmo in naslov.
Rok za oddajo ponudb je do 20. 10. 1997
do 12. ure v vložišču ZD Ljubljana, Miklošičeva 24.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo
21. 10. 1997 ob 9. uri v sejni sobi ZD Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa – o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-4223

Javni razpis
za izdelavo prostorsko informacijskega
sistema komunalnih objektov Občine
Domžale
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, p.o., Matije Tomca 4,
Domžale.
2. Predmet razpisa je zajem katastra komunalnih naprav v prostorsko informacijski
sistem, naslednje vsebine:
– vodovod,
– kanalizacija,
– plinovod,
– pokopališče.
3. Zajem katastra komunalnih naprav v
prostorsko informacijski sistem se bo izvršil za področje Občine Domžale, ki je v
upravljanju Komunalno stanovanjskega
podjetja Domžale. Okvirna vrednost del je
6,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 5 mesecev od obojestransko podpisane pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena cena,
– potrjen ali zmanjšan rok izvedbe,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Komunalno stanovanjsko podjetje Domžale, p.o., Matije Tomca
4, Domžale, kontaktna oseba: Duhovnik Jože, Praprotnik Anton, vsak dan od 9. do
12. ure, tel. 061/722-513.
7. Ponudbe
Pisne ponudbe oddajte na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje Domžale,
p.o., Matije Tomca 4, 1230 Domžale, najkasneje v 7 dneh po objavi razpisa, do 12. ure,
v tajništvu podjetje v zaprti ovojnici, z napisom “Ne odpiraj – javni razpis – informacijski sistem”.
Javno odpiranje bo sedmi dan po objavi
v Uradnem listu RS, v prostorih Komunalno
stanovanjskega podjetja Domžale, na Savski 34, v Domžalah, ob 13. uri. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznih ponudb ne izbere nobenega ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale
Ob-4230
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Kamnik
javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Predmet/i razpisa:
1. sanacija lokalne ceste Tunjica–
Lanišče;
2. sanacija mostu na Vasenjščici v
Vasenem;
3. sanacija mostu na cesti Nevlje–
Oševek;
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4. sanacija treh usadov na cesti Znojile–Žubeljevo.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za
posamezni predmet razpisa med 8. in 10.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, soba 43/II, v roku 8 dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o vplačilu
odkupnine v višini 5.000 SIT za vsak posamezni predmet razpisa, na Ž.R. št.
50140-637-813087, s pripisom “Sanacija
(navedite predmet/e razpisa)”.
Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo do
10. 10. 1997, po tel. 061/818-108, kont. oseba Jože Štok ali osebno, vendar po predhodni najavi.
4. Orientacijska vrednost del: 20,900.000
SIT, od tega:
1. Sanacija lokalne ceste Tunjica–Lanišče, 9,000.000 SIT;
2. Sanacija mostu na Vasenjščici v
Vasenem, 2,700.000 SIT;
3. Sanacija mostu na cesti Nevlje–
Oševek, 2,800.000 SIT;
4. Sanacija treh usadov na cesti Znojile–Žubeljevo, 6,400.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa katere od pogodb. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
5. Rok: pričetek del je 15 dni po izbiri
izvajalca.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
7. Dostava ponudbe: ponudbo/e je potrebno dostaviti (za vsak predmet razpisa
posebej) v vložišče, najkasneje 20. 10. 1997,
do 10. ure, zapečateno/e v zaprti ovojnici, z
navedbo točnega naslova ponudnika in z
oznako “Sanacija (navedite predmet razpisa) – Ne odpiraj”, na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje bo
20. 10. 1997, ob 11. uri v prostorih Občine
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št.
9/P.
Upoštevane bodo le pravočasno prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe.
9. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju.
Občina Kamnik
Ob-4231
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Podčetrtek
javni razpis
za izbiro izvajalca del za obnovo v zimi
uničenih in poškodovanih lokalnih cest
1. Naročnik: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1, Podčetrtek.
2. Predmet razpisa: obnova v zimi uničenih in poškodovanih lokalnih cest po sklepu Vlade RS in dopisa ministrstva za promet in zveze se sanirajo naslednji odseki
lokalnih cest
L–7475 – Sodna vas–Gastrož–Podčetrtek,
L–7223 – Občinska meja–Virštanj–križišče z R - 326,
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L–7223 – Polje ob Sotli–križišče z R 338,
L–7472 – Križišče R-338–Sedlarjevo,
L–7479 – Bistrica ob Sotli–Sv. gore.
3. Orientacijska vrednost del: 18,000.000
SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je oktober
1997. Rok za dokončanje del je december
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega ponudnika je fiksna cena na enoto, do konca
gradnje.
6. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za obnovo zimsko uničenih in poškodovanih lokalnih
cest”.
7. Javno odpiranje ponudb bo prvi dan
po izteku roka za oddajo ponudb, ob 13. uri
v prostorih Občine Podčetrtek.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji: od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Podčetrtek, Škofja gora 1, v tajništvu. Kontaktna oseba je
Igor Petovar. Informacije lahko dobite na
tel. št. 063/829-181.
Občina Podčetrtek

3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lahko kandidirajo pravne osebe, ki so registrirane po zakonu o gospodarskih družbah.
Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb so:
– nivo opredelitve programa del,
– preglednost ciljev in predlaganih ukrepov,
– pristop pri organiziranju izvajanja del,
– reference vodje naloge in predlaganih
ekspertov na področju razpisanega programa,
– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,
– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in
ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v primerjavi z višino ponudbene cene.
4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, predložena na predpisanem
obrazcu in mora za formalno popolnost vsebovati:
1. usposobljenost ponudnika;
2. dokazilo o registraciji;
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada;
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON
2 ali BON 3);
5. program del;
6. predračun stroškov;
7. plan financiranja;
8. terminski plan;
9. seznam strokovnjakov;
10. vzorec pogodbe,
11. splošne pogoje za izvajanje pogodbe;
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
13. pisne dokaze oziroma reference o
uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti:
14. izjavo o zagotovitvi sredstev za
ponudbe, kjer se zahteva sofinanciranje investitorjev.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na naslov ministrstva, v treh izvodih, v zaprtih
ovojnicah z označbo “Ne odpiraj, ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, navedbo predmeta ponudbe
ter imena in naslova ponudnika.
Nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala.
Javno odpiranje ponudbo bo 24. 10.
1997, ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljubljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje Stane Zagoričnik vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
tel. 061/178-3283.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 959/9-97/7
Ob-4217
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4235
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997 (Ur. l. RS, št. 39/97),
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
na področju energetike za storitve na
področju obnovljivih virov energije
1. Predmet razpisa
A) financiranje sistemskih programov
izrabe obnovljivih virov energije, v celoti s
strani ministrstva in
B) sofinanciranje študij izvedljivosti za
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s
strani ministrstva v višini do 50% njihove
vrednosti, za konkretne investicije.
2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost za naloge po razpisanih programih je 15,000.000 SIT.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba Preložnik Tone, Keršova 1, Vojnik, tel.
063/772-125, faks 063/772-073.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija posledic hude zime na cesti Bovše–Dramlje Lc 7201,
Črešnjice Lc 2309, Ivenca–Razgorce Lc
2311, Ljubečna–Bezovica Lc 2329 in Socka–Vrba Lc 2305.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 60 dneh.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike. Upotevane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 14. 10. 1997 do 12. ure na
naslov Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik v
tajništvu župana, Keršova 1, Vojnik tel.
063/772-125.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 14. 10. 1997
ob 12.30 v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 24. 10. 1997.
8. Kraj čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik, kont. oseba Preložnik Tone
tel. 063/772-125 faks 063/772-073.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 10. 1997.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Beno Podergajs.
Občina Vojnik
Št. 110-1/97
Ob-4218A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije
4, Celje (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
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javni razpis
za oddajo del: AC Hoče–Arja vas–
cestninska postaja Tepanje – ABC
sistem
Orientacijska vrednost del znaša
140,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.500 SIT na žiro račun: 50105-601-13838 oziroma na blagajni
DDC, d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 10.
10. 1997 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Vlado Breščak, dipl. inž. (tel.
062/224-559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 11. 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 Hoče–Arja vas – cestninska postaja Tepanje –
ABC sistem”.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubjana, Tržaška 19a,
soba št. 320/III.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 140/600100
Ob-4219
Na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja Občina Ruše
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dograditev Osnovne šole Selnica ob
Dravi
1. Naročnik: Občina Ruše, Kolodvorska
9, Ruše, kont. oseba naročnika: Vili Rezman, prof. Ul. Ruške čete 3, tel.
062/661-879, 661-694, faks 062/661-949.
2. Predmet javnega naročila: dograditev
manjkajočih prostorov Osnovne šole Selnica ob Dravi, v prizidku z etažnostjo K+P+2
in netto kvadraturo 1.100 m2 .
3. Orientacijska vrednost del znaša:
ca. 140,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je december 1997.
Rok dokončanja del je:
I. etapa (gradbeno obrtniška dela do V.
gradbene faze) – 5 mesecev,
II. etapa (gradbeno obrtniška dela do dokončanja) – 4 mesece.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta, dodelanost in natačnost ponudbe,
– strinjanje s pogoji javnega razpisa in s
posebnimi pogoji naročnika,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– reference pri realizaciji šolskih in podobnih objektov, ne starejše od treh let,
– solventnost ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 11. 1997, do
12. ure na naslov: Občina Ruše, tajništvo,
Kolodvorska 9, 2342 Ruše, prevzemnik:
vložišče Občine Ruše, tel. 062/661-338, faks
062/661-395.
Ponudbe morajo biti zapečatene in jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” ter opremljene s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in z navedbo
predmeta naročila.
Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se
šteje za pravočasno predložena ponudba, ki
je prispela do datuma in ure, določene v
javnem razpisu. Nepravočasno prispele, nepravilno opremljene, nejasne in nepopolne
ponudbe bodo v postopku odpiranja oziroma ocenjevanja ponudb izločene.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 13. uri na naslovu: Občina Ruše, Ul.
Ruške čete 3, Ruše, v sejni sobi v pritličju.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po dnevu odpiranja ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v dneh od 6. do 10. 10. 1997
med 8. in 12. uro v Občini Ruše, Ul. Ruške
čete 3, oddelek za družbene dejavnosti, pri
Nadi Helcl, tel. 062/661-694, faks
062/661-949. Ob tem morajo predložiti

pooblastilo in dokazilo o vplačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo v višini
50.000 SIT na žiro račun Občine Ruše št.
51800-630-1025552.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije v času trajanja razpisa, vključno z možnostjo pregleda projektne dokumentacije, lahko ponudniki dobijo
na naslovu pod 1. točko pri Viliju Rezmanu.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na pogoje naročnika ter dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudnik, izbran za izvajanje
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v roke”.
Avansiranje ni predvideno.
Naročnik si pridržuje pravico, da ob morebitnem likvidnostnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom sklene pogodbo za manjši obseg del, ali pa je tudi ne
sklene.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
12. Ponudba mora veljati 60 dni. Za resnost ponudbe morajo ponudniki priložiti akceptni nalog v višini 5% ponudbene vrednosti.
Datum objve razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 11. 1997.
Naročnik objave: Občina Ruše.
13. Podrobna navodila za sestavo ponudbe so podana v razpisnem elaboratu.
Občina Ruše

Št. 110-1/97
Ob-4218B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), 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 Arja vas–Vransko:
izgradnja ABC sistema na CP Vransko
Orientacijska
vrednost
znaša
140,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov 2.500 SIT na ŽR
DDC, d.o.o., št. 50105-601-13838 oziroma
na blagajni DDC d.o.o.) na DDC d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi 104/I, in
sicer od 10. 10. 1997 dalje strokovne informacije vam posredujeta Peter Praprotnik,
dipl. inž. in Borut Skubic, dipl. inž. (tel.
063/725-277).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 11. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponuba mora biti označena: “Ne
odpiraj, ponudba za: AC Arja vas–Vransko:
izgradnja ABC sistema na CP Vransko”.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19a,
soba 320/III.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh od odpiranja ponudb. Merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika so cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

Št. 110-1/97
Ob-4232A
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova vertikalne
signalizacijo na cesti M 1,
odseki 201–229
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 6. do
10. 10. 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 Aleš Merkun, grad. teh. (tel.
061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 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, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 11. 1997 do 8.30 ure v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova vertikalne signalizacije na M 1.” – A. M.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
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Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
prevzemnik oddelek za občo upravo (soba
št. 12, I. nad.), Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. I/12.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 14. 10. 1997
ob 12.15, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Janko Furlan, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, soba št. I/13.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica, Sergij Koglot, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. I/13.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 10. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 10. 1997.
Mestna občina Nova Gorica

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih pogodb.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota, prevzemnica Horvat Lidija, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 16. 10. 1997
ob 12.15, na naslovu: Komunala, d.o.o. Murska Sobota, odpiranje vodi Horvat Edita,
Komunala 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota, kont. oseba Mencinger Jože, Kopališka 2, Murska Sobota, tel. 069/31-600, faks
31-401, soba št. 21.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komunala, d.o.o., Murska Sobota.
Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Št. 110-1/97
Ob-4232B
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova ceste R 365/1348
Grm–Radohova vas–Bič
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 6. do 10.
10. 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 Tibor Praprotnik, dipl. inž.
(tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Predviden rok izvajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 11. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova ceste Grm–Radohova vas–Bič.” – T. P.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 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 javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-4225
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: Mestna občina Nova Gorica, kont. oseba Koglot Sergij, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/28-011, 21-271, faks
21-233, soba št. I/11.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osebni avtomobil
prostornine od 2300 do 2500 ccm 3.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 10 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 15%.

Št. 10-85/97
Ob-4226
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: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, kont.
oseba Mencigar Jože, Kopališka 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-600, faks 31-401, soba
št. 21.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tovorni avtomobil s
kiper nadgradnjo in predpripravo za priklop snežnega pluga – motor Euro 2, 4 x 4,
moči okrog 160 KW, gume Michelin, zavore ABS, sklopka za vleko prikolic –
Rockinger, ogledala ogrevana, opozorilne
markirne luči na kabini in dve rotacijski
luči, dodatna oprema po predpisih za teh.
pregled, homologacja in teh. pregled kompletnega vozila, tristrani prekucni zabojnik
v velikosti 4.000 x 2.500 x 500, kiper instalacija Meiller.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 15. 10. 1997
in/ali zaključek 15. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Ob-4227
V skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/97) in zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za oddajo subvencij
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, kont.
oseba Dragotin Živkovič, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: subvencije za energetske preglede, energetske zasnove lokalnih skupnosti in študije izvedljivosti;
– subvencioniranje energetskih pregledov podjetij, javnih ustanov in večstanovanjskih objektov;
– subvencioniranje energetskih zasnov
lokalnih skupnosti;
– subvencioniranje študij izvedljivosti
za projekte učinkovite rabe energije in
soproizvodnje toplote in elektrike.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: november 1997 in/ali zaključek 30. 6. 1998.
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5. Merila za dodelitev subvencij in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju vlog: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do ponedeljka pred javnim odpiranjem do 15. ure, vendar ne prej
kot 20 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo energije, prevzemnik tajništvo
Agencije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1113 Ljubljana, tel. 18-88-355, faks
18-88-367, sejna soba agencije.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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
Javna odpiranja vlog bodo vsak četrti
torek v mesecu ob 12. uri do porabe sredstev na tej proračunski postavki, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, odpiranje vodi Franc Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367, sejna
soba agencije.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Prosilci bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje 22 dni po javnem odpiranju vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo
energije, kont. oseba tajništvo Agencije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367,
sejna soba agencije.
9. Postopek izbire izvajalca: oddaja subvencij.
Vloga mora veljati do: vsaj 45 dni po
odpiranju vlog.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.

skupaj predvidena sredstva največ:
2,500.000 SIT;
zaključek maja 1998;
– preoblikovanje ter priprava matric informativnih listov za učinkovito rabo energije;
skupaj predvidena sredstva največ:
1,800.000 SIT;
do konca leta 1997;
– strokovna posvetovanja iz področja
učinkovite rabe energije;
skupaj predvidena sredstva največ:
2,000.000 SIT;
do konca marca 1998;
– izdelava in izdaja vodnika za energetsko učinkovite tehnologije in postopke na
področju elektromotornih pogonov;
skupaj predvidena sredstva največ:
3,500.000 SIT;
do konca marca 1998.
– vrednotenje in nadzor programov
učinkovite rabe energije;
skupaj predvidena sredstva največ
10,000.000 SIT,
do konca marca 1995.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
4. Rok v katerem lahko prosilci predložijo vloge in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do ponedeljka pred javnim odpiranjem do 15. ure, vendar ne prej
kot 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Agencija za učinkovito rabo energije, prevzemnik tajništvo
Agencije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-355, faks
18-88-367.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javna odpiranja ponudb bodo: 1. odpiranje bo v torek 14. 10. 1997 ob 12. uri, naslednja pa vsakih 14 dni, ob isti uri vse do
konca meseca novembra, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija
za učinkovito rabo energije, odpiranje vodi
Franc Beravs, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367, sejna
soba agencije.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 22 dni po vsakokratnem odpiranju.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo
energije, kont. oseba tajništvo Agencije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-355, faks
18-88-367.
8. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.
Ponudba mora veljati do: vsaj 45 dni po
odpiranju.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 10. 1997.

Ob-4228
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
z zbiranjem predlogov
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, kont.
oseba Franc Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367, soba št.
151.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: financiranje projektov za učinkovito rabo energije;
– vzpodbujanje načrtnega izobraževanja
šolske mladine v smeri vzdržnostnega razvoja družbe;
skupaj predvidena sredstva največ:
1,500.000 SIT;
zaključek v letu 1997;
– priprava in predstavitev dejavnosti
učinkovite rabe energije na sejmu »Energetika 98« v Mariboru;

Ob-4229
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: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, kont.
oseba Jožef Pogačnik, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: financiranje projektov za učinkovito rabo energije. Projekt
za spodbujanja ukrepov učinkovite rabe
energije v gospodinjstvih – financiranje
izvedb izolacij obstoječih podstrešij in tesnenj oken in vrat.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 31. 12.
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. 10. 1997 do
15. ure na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo
energije, prevzemnik tajništvo Agencije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1113
Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo energije, odpiranje vodi Franc Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
18-88-355, faks 18-88-367, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa javnega razpisa najkasneje do 30. 10.
1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo
energije, kont. oseba tajništvo Agencije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 18-88-355, faks 18-88-367.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 10. 1997.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija za učinkovito rabo energije
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika
Ob-4124
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Krajevna skupnost Velika Nedelja, kont.
oseba Tanja Markrab, Velika Nedelja 7, Velika Nedelja, tel. 062/718-109.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Šardinje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v enem mesecu, začetek
1. 10. 1997 in zaključek 31. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: Krajevna skupnost Velika Nedelja, Velika Nedelja 7, Velika Nedelja, število prispelih ponudb – 5,
najnižja cena – 9,708.451,62 SIT, najvišja
cena 11, 227.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 52/97 z dne 29. 8. 1997,
Ob-3624.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Krajevna skupnost Velika Nedelja.
Krajevna skupnost Velika Nedelja
Št. 355-01/97-925
Ob-4125
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: MOP – Uprava RS za varstvo narave,
izpostava Novo mesto, kont. oseba Slobodan Novaković, dipl. inž. gr., Glavni trg 28,
Novo mesto, tel. 068/322-650, faks
068/322-650.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba geodetskih
del in ekspropriacijskega elaborata na hidromelioracijskem sistemu Dobovsko polje I.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 12,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 3 mesecih ali v 90 dneh,
zaključek 31. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: celovitost ponudbe, cena, reference, kadrovske reference, tehnološka opremljenost, rok izvedbe in druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, Novo mesto, število prispelih ponudb – 4 veljavne ponudbe, najnižja cena – 11,180.118 SIT, najvišja cena
13,153.438 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 51/97 z dne 22. 8. 1997,
Ob-3530.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: MOP –
Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, Novo mesto.
MOP –
Uprava RS za varstvo narave
izpostava Novo mesto

Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48-49/97 z dne 8. 8. 1997,
Ob-3438.
Ime in podpis naročnika objave: Janko
Hertiš, tajnik občinske uprave.
Občina Kidričevo

Ob-4126
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kidričevo, kont. oseba tajnik
občinske uprave – Janko Hertiš, Borisa
Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za:
– novogradnjo in preplastitev lokalnih
cest v Občini Kidričevo,
– novogradnjo pločnika in parkirišča
v kraju Kidričevo,
– novogradnjo avtobusnega postajališča v kraju Apače.
3. Rok začetka in dokončanja del: začetek 19. 9. 1997 in/ali zaključek 31. 10. 1997.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: analiza stroškov, primerjanje kakovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 12. uri na naslovu: Občina Kidričevo,
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, število
prispelih ponudb – 5, najnižja cena –
29,505.081,80 SIT, najvišja cena –
36,159.108 SIT.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Tampon, d.o.o., Podlehnik, za izvedbo del
iz 2. točke, s katerim se sklene ustrezna
pogodba.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Ob-4127
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Krajevna skupnost Krtina, kont. oseba
Franc Peterka, Brezje 4a, Dob, tel. 723-312.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova zvonika pri
cerkvi Sv. Lenarta na Krtini.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 9. 1997 in/ali zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika, komercialni
popust, ugodni plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: pri Mostnarju, Krtina
26, Dob, število prispelih ponudb – 5, najnižja cena – 13,132.352 SIT (ne obsega vseh
del), – najvišja cena – 23,846.161 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 50/97 z dne 18. 8. 1997,
Ob-3438.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: KS Krtina.
Krajevna skupnost Krtina
Ob-4128
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: ZVNKD Kranj, kont. oseba Tatjana Adamič, Tomšičeva 44, Kranj, tel. 064/221-163,
faks 064/221-659, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve – restavratorski posegi.
Navedba vsebine: gradbena, kamnoseška, restavratorska dela (zasteklitev
gotskih oken, obnova fresk) na P.C. Sv.
Primoža in Felicijana Na Sv. Primožu nad
Kamnikom.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,750.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih ali v 60 dneh,
začetek 23. 9. 1997 ali zaključek 23. 11.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: že uspešno opravljena dela na spomeniku, specifičnost in zahtevnost del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: ZVNKD Kranj,
Tomšičeva 44, Kranj, število prispelih ponudb – 8, najnižja cena – 2,801.264 SIT
(delna ponudba), najvišja cena – 10,158.485
SIT (ponudba v celoti).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 50/97 z dne 18. 8. 1997,
Ob-3520, št. 600/5-17.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: ZVNKD
Kranj, Tomšičeva 44, Kranj.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Kranj

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: predsednik Stanovanjskega sklada občine Laško,
Matevž Kolar.
Stanovanjski sklad občine Laško

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
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. izdelava digitalnih katastrskih načrtov – Kobarid,
2.2. izdelava digitalnih katastrskih načrtov – Ivančna Gorica,
2.3. izdelava digitalnih katastrskih načrtov – Grosuplje,
2.4. izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov,
2.5. zemljiškokatastrska nova izmera
– Laze (Logatec),
2.6. zemljiškokatastrska nova izmera
– Rovte (Logatec).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 3. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji,
– za nalogo 2.4. ni izbran izvajalec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 9.
1997 ob 11.30 na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva 12,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: pod 2.1. –
3 ponudbe, pod 2.2. – 3 ponudbe, pod 2.3. –
3 ponudbe, pod 2.4. – 1 ponudba, pod 2.5. –
3 ponudbe, pod 2.6. – 3 ponudbe.
Najnižja cena: pod 2.1. – 227.220 SIT,
pod 2.2. – 1,195.425 SIT, pod 2.3. –
1,621.725 SIT, pod 2.4. –, pod 2.5. –
2,047.500 SIT, pod 2.6. – 2,793.000 SIT.
Najvišja cena: pod 2.1. – 334.090 SIT,
pod 2.2. – 1,522.945 SIT, pod 2.3. –
2,114.185 SIT, pod 2.4. –, pod 2.5. –
2,320.000 SIT, pod 2.6. – 3,147.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50/97 z dne 18. VIII.
1997, Ob-3450.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Geodetska uprava Republike Slovenije, Aleš Seliškar, direktor.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-4129
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad občine Laško, kont.
oseba Picej Luka, Mestna ulica 2, Laško,
tel. 063/731-122, faks 063/731-769.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, elektroinstalacijska dela in strojna dela v Vili
Zidani most.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali v 60 dneh,
začetek 1. 11. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zadoščeno je merilu usposobljenosti ponudnika, kakor je bilo zahtevano v
razpisni dokumentaciji in je v skladu z zakonom o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 64/94,
29/95 in 56/96), izbrani ponudnik nudi najdaljšo opcijo ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 9.
1997, ob 12. uri na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Laško, Mestna ulica 2, Laško,
število prispelih ponudb – 4 ponudbe, najnižja cena – 15,841.230 SIT, najvišja cena
16,689.996 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50/97 z dne 18. 8.
1997.

Ob-4130
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
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. skeniranje in izdelava digitalnih
kat. načrtov – Kočevje,
2.2. obnova zemljiškega katastra v katastrski Občini Šentpeter,
2.3. zemljiškokatastrska nova izmera
– Brestovica–Sežana,
2.4. zemljiškokatastrska nova izmera
– katastrska Občina Zreče.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 3. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji,
– za nalogo 2.1. ni izbran izvajalec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva 12,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: pod 2.1. –
1 ponudba, pod 2.2. – 3 ponudbe, pod 2.3. –
3 ponudbe, pod 2.4. – 4 ponudbe.
Najnižja cena: pod 2.1. – , pod 2.2. –
1,090.292 SIT, pod 2.3. – 8,466.000 SIT,
pod 2.4. – 1,450.000 SIT.
Najvišja cena: pod 2.1. –, pod 2.2. –
3,520.000 SIT, pod 2.3. – 8,845.000 SIT,
pod 2.4. – 2,452.800 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50/97 z dne 18. VIII.
1997, Ob-3456.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Geodetska uprava Republike Slovenije, Aleš Seliškar, direktor.
Ob-4131
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št. 5469/97
Ob-4132
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
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Postopek prodaje lesa na panju, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 52/97, Ob-3644 ni uspel iz razloga po
prvem odstavku 34. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
Postopek razpisa za evidentiranje izvajalcev del v gozdovih, objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/97, Ob-3645 ni bil izveden in so bile zaprte ponudbe vrnjene pošiljateljem.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Orientacijska vrednost naročila je znašala 55,000.000 SIT.
Postopek izbire izvajalca je bil javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Občina Litija

6. Javno odpiranje ponudb je bilo: 25. 8.
1997 ob 13. uri v prostorih Občine Vipava.
Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
z dne 8. 8. 1997, Uradni list RS, pt. 48-49,
Ob-3406.
8. Izbrani ponudnik: SGP Primorje, p.o.,
Ajdovščina, Vipavska cesta 3, Ajdovščina.
9. Naročnik objave: Občina Vipava, župan mag. Ivan Princes, dr. vet. med.

Št. 355/97
Ob-4133
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, objavlja na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJN (Ur. l.
RS, št. 24/97)
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Po ocenjenih ponudbah, prispelih na javni razpis za izbiro ponudnika za dobavo
in montažo kamionske električne tehtnice (Ur. l. RS, št. 50/97, Ob-3473) je izbran
ponudnik LIBELA ELSI, d.o.o., Opekarniška 2, Celje.
Odločujoča merila za izbiro navedenega
ponudnika so bile reference ponudnika in
ponudbena cena.
Komunalno-stanovanjsko
podjetje Hrastnik
Ob-4134
Občina Sežana na podlagi 42. člena zakona o javnih naročilih objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Po ocenjenih ponudbah javnega razpisa
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Sežana v šolskem letu 1997/98 izbran kot najugodnejši
ponudnik AVRIGO, d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica.
Občina Sežana
Št. 777-11/97
Ob-4135
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih - ZJN (Ur. l. RS,
št. 24/97) in predloga strokovne komisije
objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
za javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za izbranjo čistilne naprave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 47/97 dne 1. 8. 1997, Ob-3249. Občina
Litija je za izgradnjo čistilne naprave izbrala izvajalca Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, s katerim bo sklenila pogodbo.
Izbrani ponudnik je bil izbran na podlagi
meril za izbiro, katere je v največji meri
izpolnjeval ter na podlagi popolnosti predložene dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 9. 1997
ob 9. uri, na naslovu Občina Litija, Jerebova 14, Litija.
Prispele so 4 ponudbe, najnižja cena je
znašala 47,070.114,25 SIT, najvišja cena pa
54,809.092,85 SIT.

Št. 467/97
Ob-4136
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri ponudnikov,
katerih projekte bo sofinanciral Urad RS
za mladino.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana, tel.
184-24-57, faks 18-42-498.
2. Predmet javnega naročila: sofinanciranje dejavosti mladinskih in drugih organizacij, ki so nosilci projektov, namenjenih predvsem razvoju mladinskega dela na lokalni ravni in ki vključujejo mlade med 14. in 27. letom.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja projektov:
projekti morajo biti izvedeni med 1. 8. 1997
in 15. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 9. 1997
ob 15. uri, v sejni sobi Urada RS za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana, število prispelih ponudb – 212.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 43/97, 18. 7. 1997, Št.
20/97, Ob-3052.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 3. 10. 1997.
Urad RS za mladino na podlagi določila
42. člena ZJN objavlja, da bo na podlagi
ocene veljavnih ponudb sofinanciral 75 projektov mladinskih in drugih organizacij, ki
so izpolnjevali razpisne pogoje in ustrezali
objavljenim merilom za izbiro ponudbe.
Urad RS za mladino
Ob-4137
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava, kont. oseba Pavel Perhavec, tel.
065/65-131.
2. Predmet javnega naročila: asfaltiranje makadamske lokalne ceste Sanabor–
Nanos-M10-5 v dolžini 4 km.
3. Vrednost
naročenih
del:
37,415.160,70 SIT.
4. Rok začetka del: 15. 9. 1997, rok dokončanja del: 30. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena za
razpisana dela in plačilni pogoji, garancija
za izvedbo del, reference ponudnika.

Ob-4138
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava, kont. oseba Alojz Vitežnik, tel.
065/65-131.
2. Predmet javnega naročila: prevozi
učencev za šolsko leto 1997/98 za Osnovno šolo Drago Bajc Vipava.
3. Orientacijska vrednost naročila: ni bila določena.
4. Rok začetka oziroma dokončanja del:
šolsko leto 1997/98 od septembra 1997 do
junija 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: edini izvajalec javnih prevozov na območju Goriške regije.
6. Opis odločujočih meril za izbiro: edini ponudnik ni dosedanji izvajalec prevozov šolskih otrok.
7. Javno odpiranje ponudb je bilo: 12. 8.
1997 ob 13. uri v prostorih Občine Vipava.
Število prispelih ponudb: 1.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
z dne 25. 7. 1997, Uradni list RS, 44-45,
Ob-3112.
9. Izbrani ponudnik: AVRIGO, d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica.
10. Naročnik objave: Občina Vipava, župan mag. Ivan Princes, dr. vet. med.
Občina Vipava
Št. 8/1-1/462-1-4/97
Ob-4144
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
(dodelitev javnega naročila brez javnega
razpisa) zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, PO Nova Gorica,
kont. oseba: Alojz Bolčina in Marijo Pavlič,
Tolminskih puntarjev 2, Nova Gorica, tel.
065/121-246, 245, faks 065/286-67, soba št.
II/3.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja Pečine.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
35,512.267 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 in zaključek 30. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, rok izvedbe, re-
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ferenca izvajalca za podobna dela, druge
ugodnosti in čas garancije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Naročnik: Telekom Slovenije, PE
Nova Gorica, kont. osebi Alojz Bolčina in
Marijo Pavlič, Tolminskih puntarjev 2, Nova Gorica, št. prisp. ponudb – 4, najnižja
cena – 35,512.267 SIT, najvišja cena –
44,443.522,21 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: Faganel
Miroslav, inž., služba za investicije.
Telekom Slovenije,
PE Nova Gorica

Št. 0048-308/54-97
Ob-4163
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

1. Naročnik oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/51-363, faks 068/51-117, e-mail obcina.crnomelj@siol.net, soba št. 4/II.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Črnomelj v šolskem
letu 1997/1998 za naslednje šole: OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj,
OŠ MNŠ Črnomelj, OŠ Vinica, OŠ Dragatuš, OŠ Stari trg.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1997 in/ali zaključek 24. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis določujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dokazilo o registraciji ponudnika
in usposobljenosti za izvajanje prevozov,
cena, reference, fiksnost cen, plačilni pogoji, celovitost ponudbe, bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 8.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
153.370 SIT, najvišja cena 220.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javno odpiranje prispelih ponudb na podlagi javnega
razpisa objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 48-49 z dne 8. 8. 1997.
Datum in številka objave javnega razpisa: 8. 8. 1997, Ob-3372.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej
Fabjan, župan Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj

Št. I-282/7-97
Ob-4145
Na podlagi prvega odstavka 55. člena
(dodelitev javnega naročila brez javnega
razpisa) zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44,
Kranj objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Za restavriranje oltarnih okvirov v p.c.sv.
Lenarta v Bodeščah je izbran Andrej Žvan,
C. Gorenjskega odreda 12, Bled.
Za restavriranje štukatur v ž.c.sv. Lenarta na Jesenicah je izbran Peter Mali, Stare
Črnuče 6, Ljubljana.
Za izdelavo izmer in projekta za statično
sanacijo ž.c.sv. Kancijana v Kranju, je izbran d.o.o. Elea, Podjetje za projektiranje in
inženiring, Slomškova 12, Ljubljana.
Za izvedbo tal lope in sanacijo ograje
dostopnega stopnišča na Malograjski kapeli
v Kamniku je izbran SGI, Podjetje za sanacije in gradbeni inženiring, Slomškova 12,
Ljubljana.
Za restavriranje oltarjev v p.c.sv. Nikolaja v Gozdu nad Tržičem, je izbran Atelje
Huszar, Ulica svobode 93, Piran.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju
Št. 0048-308/55-97
Ob-4162
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: MNZ RS, kont. oseba Nataša Triler, Štefanova 2 (Vodovodna 93/a), Ljubljana,
061/172-56-26, faks 061/349-758.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava raznih rezervnih delov za vozila znamke volkswagen in audi.
3. Vrednost dodeljenega naročila: do
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivne dobave sprotnih naročil (do izčrpanja pogodbene vrednosti).
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s četrto alineo 1. točke
55. člena zakona o javnih naročilih.
Ime in podpis naročnika objave: Stane
Cvelbar, direktor Uprave za finančnoplanske in investicijske zadeve, državni podsekretar.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: MNZ RS, kont. oseba Nataša Triler, Štefanova 2 (Vodovodna 93/a), Ljubljana,
061/172-56-26, faks 061/349-758.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava zdravil in sanitetnega potrošnega materiala
3. Vrednost dodeljenega naročila: do
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivne dobave na podlagi sprotnih naročil (začetek del: po podpisu pogodbe, zaključek del: izčrpanje pogodbene vrednosti).
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s četrto alineo 1. točke
55. člena zakona o javnih naročilih.
Ime in podpis naročnika objave: Stane
Cvelbar, direktor Uprave za finančnoplanske in investicijske zadeve, državni podsekretar.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 634-00-01/97
Ob-4164
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Helena
Senekovič, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/17-84-000, faks 061/17-84-052.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: raziskave kakovosti
morja in kontrola onesnaženja, monitoring obalnega morja, odprtih voda, kopaliških voda, izlivov rek in čistilnih naprav.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
11,905.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 18. 9. 1997 in/ali zaključek 31. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik ugotavlja, da je Inštitut
za biologijo, Morska biološka postaja Piran,
edini izvajalec v Sloveniji z za to delo usposobljeno ekipo in instrumentalno opremo ter
posebnim plovilom in edina izvaja monitoring kakovosti morja.
Ime in podpis naročnika objave: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-4165
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

Ob-4179
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kont. oseba
Anton Lah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, tel. 063/821-007.
2. Predmet javnega naročila:
Gradbena dela
a) sanacija ceste Mestinje–Lemberg–Pečica L 547419 dolž. 2550 m, širina 4 m,
preplastitev 10.200 m2, sanacija 1.150 m2,
izravnava 23 t, čiščenje jarkov 1.800 m;
b) sanacija ceste Pečica–Sladka gora–
Lemberg L 547420 dolž. 2560 m in 3200 m,
širina 4 m, sanacija 2.400 m2 , izravnava
100 t, čiščenje jarkov 2.500 m.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in reference ponudnika, upo-
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števanje letnega časa izvedbe del (jesensko-zimsko obdobje) je bil izbran ponudnik, ki bo dobavljal asfalt iz bližnje asfaltne
baze, pri daljšem transportu prihaja namreč
do podhladitve asfaltne mase.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
22. 9. 1997 ob 13. uri na naslovu Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, naročnik: Občina
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 40,482.464 SIT, najnižja cena:
43,609.170 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 22. 8. 1997, Ob-3587.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Šmarje pri Jelšah, župan Jože Čakš.
Občina Šmarje pri Jelšah

Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 52/97 z dne 29. 8.
1997, Ob-3627.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komunala Koper, p.o., Ul. 15. maja št. 4, Koper,
direktor dr. inž. Svatopluk Štoviček.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Dokazilo o registraciji, katero ne sme
biti starejše od enega meseca (potrjeno od
ustrezne institucije), cena, reference, roki,
fiksnost cen, plačilni pogoji (možnost odloga plačila), daljši garancijski rok, terminski
plan izvajanja del, bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 9.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javno odpiranje prispelih ponudb na podlagi ponovnega javnega razpisa objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 52 z dne 29. 8. 1997.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 52/97 z dne 29. 8.
1997, Ob-3651.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej
Fabjan, župan Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj

Ob-4198
Občina Destrnik-Trnovska vas objavlja
na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
sanacijo in preplastitev lokalne ceste
Svetinci–Velovlek št.LC 6229
Na podlagi predloga komisije za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca obnovitvenih del na lokalni cesti Svetinci–Velovlek imenovane dne 27. 8. 1997 je bil za
sanacijo in preplastitev lokalne ceste Svetinci–Velovlek s sklepom župana občine o
izbiri izvajalca z dne 5. 9.1997 izbrano Cestno podjetje Maribor, Iztokova ul. 30, Maribor.
Občina Destrnik-Trnovska vas
Ob-4195
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunala Koper, p.o., kontaktna oseba
Ferček Slavko, Ul. 15. maja št. 4, Koper,
tel. 066/38-027, faks 066/32-044.
2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: dobava specialnega
vozila za nakladanje, komprimiranje in
prevoz odpadkov po razpisni dokumentaciji št. II-6/72, 3 vozila.
3. Vrednost naročila: 41,367.357,50 SIT.
4. Dobavni rok: v 5 mesecih in/ali v dnevih od podpisa pogodbe.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 9.
1997 ob 13.15 na naslovu: Komunala Koper, p.o., Ul. 15. maja št. 4, Koper, število
prispelih ponudb – 3, najnižja cena –
36,748.660 SIT, najvišja cena – 44,000.000
SIT.

Ob-4196
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunala Koper, p.o., kontaktna oseba
Ferček Slavko, Ul. 15. maja št. 4, Koper,
tel. 066/38-027, faks 066/32-044.
2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: dobava smetarskih
vozil za odvoz odpadkov, 2 vozili.
3. Vrednost naročila: 47,387.042 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 5 mesecih in/ali v dnevih
po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 9.
1997 ob 12.15 na naslovu: Komunala Koper, p.o., Ul. 15. maja št. 4, Koper, število
prispelih ponudb – 5, najnižja cena –
45,192.542 SIT, najvišja cena – 50,380.000
SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 52/97 z dne 29. 8.
1997, Ob-3626.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 4. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komunala Koper, p.o., Ul. 15. maja št. 4, Koper,
direktor dr. inž. Svatopluk Štoviček.
Komunala Koper, p.o.
Ob-4197
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca
Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-363, faks 068/51-117, soba št. 4/II.
e-mail obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija prizidka pri OŠ Miran Jarc Črnomelj, Ul.
Otona Župančiča, Črnomelj.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 29. 9. 1997 in/ali zaključek 29. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Ob-4208
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik, Ptujska cesta 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 13.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Rakovski vrh–Koračice–Trnovci v KS Sv.
Tomaž.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok za dokončanje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 8. uri, na naslovu: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 22,336.121 SIT, najvišja cena:
27,923.288 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 8. 8. 1997, Uradni list št. 48-49/97.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ormož, župan Vili Trofenik.
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Ob-4209
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Obravnava poročila o poslovanju
družbe v letu 1996.
3. Predlog razdelitve dobička v letu
1996.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 1997.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se organi
skupščine v predlagani sestavi.
2. Sklep k 2. točki: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju za leto 1996 v predloženem besedilu.
3. Sklep k 3. točki: sprejme se predlagana razdelitev dobička po predlogu uprave.
4. Sklep k 4. točki: za revizorja za poslovno leto 1997 se imenuje predlagana revizorska družba.
Predlagatelj sklepa o imenovanju revizorja je nadzorni svet, ostale sklepe predlaga uprava.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Vrečerjevi 13 v Žalcu, vsak delovni dan v tednu med 8. in 12.
uro od 3. oktobra 1997 dalje.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala
skupščina. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
ali ob sklicu predloženo družbi.
Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 16. uri na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje, ki se nameravajo udeležiti skupščine pozivamo, da svojo udeležbo
pisno najavijo upravi družbe do 30. oktobra
1997.
Tovarna krmil Žalec, d.d.,
uprava

3. Obravnava poročila o lastninskem
preoblikovanju podjetja Tamiz, Mengeš,
p.o.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
letnem poslovanju za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček preteklih let v
ugotovljeni višini ostane na predlog začasne uprave nerazporejen.
6. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga
izvoli svet delavcev.
Predlog sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta. V nadzorni svet se
izvoli predlagane člane nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z imenom člana, ki ga
je izvolil svet delavcev.
7. Obravnava in sprejem sklepa o višini
sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina in nadomestilo stroškov za člane nadzornega sveta v predlagani višini.
8. Obravnava programa poslovne prenove.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predlaganim programom poslovne prenove.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano revizijsko družbo za revizijo računovodskih izkazov za leto 1997.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino s celotnimi predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe vsak delovnik od 10.
do 12. ure.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji in njihovi pooblaščenci z veljavnim pooblastilom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
pol ure kasneje v istem prostoru.
Skupščina je na ponovnem zasedanju
sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tamiz, d.d., Mengeš
začasna uprava

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik, Ptujska cesta 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 13.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba večjih vzdrževalnih del na lokalnem cestnem omrežju v Občini Ormož.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok za dokončanje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 9. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 15,303.009 SIT, najvišja cena:
16,630.250 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 8. 8. 1997, Uradni list št. 48-49/97.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ormož, župan Vili Trofenik.
Občina Ormož

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-4201
Na podlagi določil 24. točke statuta delniške družbe Tamiz d.d., Slovenska 96,
Mengeš, začasna uprava družbe sklicuje
1. redno skupščino družbe,

Preklic
Št. 62/97
Ob-4119
Začasna uprava podjetja Bistra d.d., Ravne na Koroškem, Čečovje 5 preklicuje 1.
redno sejo skupščine Bistra, d.d., sklicano
za dne 6. 10. 1997.
Bistra, d.d.
začasna uprava
Št. 5300/97
Ob-4200
Na podlagi 20. člena statuta družbe Tovarna krmil Žalec, d.d., uprava sklicuje
2. skupščino delničarjev,
ki bo v Žalcu, 4. novembra 1997 ob 14.
uri v prostorih Hotela v Žalcu – banketna
soba.

ki bo dne 7. 11. 1997 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe, Slovenska 96, Mengeš, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti, potrditev predloga
dnevnega reda ter:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) imenovanje notarja,
c) imenovanje dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov; imenuje se notarja po predlogu začasne uprave.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine Tamiz, d.d.

Ob-4237
Na podlagi 05.06. točke statuta delniške
družbe Celjski sejem, d.d., Celje, začasna
uprava vabi delničarje na
1. sejo skupščine delniške družbe
Celjski sejem, d.d., Celje,
ki bo 7. novembra 1997, ob 12. uri v
konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se imenuje notar, predsedujoči skupščine
in dva preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe podjetja
z ugotovitvami o vpisu in vplačilu delnic ter
sprejem revizijskega poročila o lastninskem
preoblikovanju.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se skupščina seznani s poročilom začasne uprave o lastninski preobrazbi podjetja
in sprejme mnenje pooblaščenega revizorja
o lastninskem preoblikovanju.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997 in 1998 imenuje predlagana revizijska hiša.
6. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme sklep o oblikovnaju sklada
lastnih delnic v predlagani obliki.
7. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993, 1994, 1995 in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poslovnimi rezultati za obdobje od 1993 do 1995 ter sprejme
letno poročilo za leto 1996 v predloženem
besedilu.
8. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
obdobje 1993 do 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta skupščine sprejme sklep o delitvi dobička
za obdobje 1993–1996 v predlagani obliki.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina izvoli predlagane člane nadzornega sveta.
10. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in začasnega nadzornega sveta se določi sejnina
v predlagani višini za člane nadzornega sveta in za predsednika.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno sestavljeno
skladno z določbami zakona o prevzemih in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe najkasneje 8 dni pred
začetkom skupščine v tajništvu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo prijavili svojo udeležbo in ki so vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi na dan 4. 11. 1997.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta, je
delničarjem na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe in sicer vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d., Celje
začasna uprava
direktor

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh članov.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine družbe Elma, d.d., Ljubljana
v predloženem besedilu.
3. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagane člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev.
4. Informacija o lastninskem preoblikovanju in poslovanju družbe.
Predlog sklepa: informacija o lastninskem preoblikovanju in poslovanju družbe
se sprejme na znanje.
5. Sprejem sklepa o nadomestilu za udeležbo na sejah nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina določi nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega
sveta v predlagani višini.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 skupščina imenuje
Plus Revizijo, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
7. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovnik od 12. do
14. ure v času od objave dnevnega reda do
dneva pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v
roku 7 dni po objavi tega dnevnega reda
predloženi tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic ali njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti podano pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino najmanj eno uro pred pričetkom
zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob 10. uri ne bo sklepčna,
bo začetek zasedanja prestavljen za eno uro,
skupščina pa bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Elma, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 37/1997
Ob-4120
Uprava družbe Les trgovina in storitve,
d.d., Rogozniška 4, Ptuj, vabi delničarje na
2. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo v torek, 11. novembra 1997 ob 9.
uri na sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška
4, ter predlaga naslednji dnevni red in sprejem sklepov:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti skupščine, seji prisostvuje notar Andrej Šoemen.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
4. Obravnava se sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta Les d.d., v točki obveščanje delničarjev.
5. Obravnava se sanacijski program.
Predlog sklepa: sprejme se sanacijski
program.
6. Obravnava se odprodaja nepremičnin.
Predlog sklepa: sprejme se predlog prodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave pa do pričetka zasedanja skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine predlagajo dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
sklepov. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno oddati tri dni pred sejo skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro po ugotovitvi nesklepčnosti v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Les, trgovina in storitve, d.d., Ptuj
predsednik uprave
Št. 413
Ob-4121
Začasna uprava družbe Elma, d.d., Ljubljana na podlagi določil 37. člena statuta
družbe sklicuje
1. zasedanje skupščine
Elma, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 29. 10. 1997, ob 10. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Cesta 24. junija
23, Ljubljana-Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
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Št. 141
Ob-4122
Uprava delniške družbe in nadzorni svet
Tekstil, d.d. na podlagi 40. člena statuta
Tekstil, d.d. sklicuje

59 z dne 26. IX. 1997, Ob-3974, Št. 266-28/
97, se v 2. točki prvi stavek prvega odstavka
pravilno glasi:
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
50.000 SIT na žiro račun št. 51530-60113474 ali v protivrednosti v konvertibilni
valuti, na devizni bančni račun št. 26199/8
pri Gorenjski Banki S.W.I.F.T.: GORE SI.
2X s pripisom “Za razpisno dokumentacijo.
Dominvest Jesenice

Ponudnik mora plačati varščino v višini
100.000 SIT na račun 51930-630-76197 s
pripisom: Ponudba za odkup šole Mala Nedelja.
Varščina se izbranemu ponudniku odšteje od stroškov prenosa premoženja, drugim
pa brez obresti vrne takoj po zaključku zbiranja ponudb. Vsi stroški v zvezi s prodajo
premoženja in prenosom lastništva bremenijo kupca.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločal Občinski svet občine Ljutomer v 45
dneh od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb.
Izbrani najboljši ponudnik je dolžan
skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri.
Prodaja se opravi po načelu videno-kupljeno.
Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe v predvidenem roku se šteje, da je odstopil od nakupa oziroma da pogodba ni bila
sklenjena. V tem primeru se varščina ne
vrne.
Če kupec ne vlaga v objekt po investicijskem načrtu, ki je kot priloga sestavni del
kupne pogodbe do nove namembnosti objekta, se pogodba razdre.
Podrobnejše informacije o nepremičnini, ki je predmet prodaje, lahko dobijo vsi
zainteresirani na sedežu občine v Ljutomeru pri Mariji Filipič, tel. 069/81-712, int.
242.
Občina Ljutomer

3. redno sejo skupščine
Tekstil, d.d.,
ki bo 30. 10. 1997 ob 12. uri v prostorih
jedilnice Tekstila.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov, notarja in predsedujočega skupščine.
2. Sprejem dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Poslovno poročilo uprave za leto 1996.
Na predlog uprave in po pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo uprave za leto 1996.
4. Predlog delitve dobička za leto 1996.
Na predlog uprave in po pozitivnem
mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček iz
let 1993 do 1996 v višini 22,505.000 SIT
ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga za pooblaščenega revizorja za leto 1997 Revizijsko hišo
RFR – Ernst & Young.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 1997 skupščina imenuje RFR
Ernst & Young revizijska družba, d.o.o.
6. Vprašanja in odgovori.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
v korist katerih so delnice na dan 27. 10.
1997 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki imajo pisna pooblastila.
Udeležbo na skupščini je potrebno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, na sejo skupščine pa
je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti
uro pred pričetkom seje.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva objave.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo skladno s 44. členom statuta ponovno
zasedanje istega dne ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala
(drugi sklic).
Tekstil, d.d., Ljubljana
uprava
generalni direktor

Razne objave
Popravek
Ob-4234
V slovenskem in angleškem tekstu razpisa za novogradnjo objektov na mejnem
prehodu Jezersko na avstrijsko-slovenski
meji, objavljenem v Uradnem listu RS, št.

Št. 663-05-0341/97
Ob-4139
V javnem razpisu za dodelitev sredstev
za neposredno subvencioniranje stroškov v
okviru izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v letu 1997 (Ur. l. RS, št. 40/
97), se v točki I./3. številka “400,000.000”
nadomesti s številko “800,000.000”. V ostalem delu ostane besedilo javnega razpisa
nespremenjeno.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 466-1/97-1811
Ob-4178
Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer, št. 011-7/96-893 z dne 9. 5.
1996 in št. 601-7/96-1304 z dne 17. 7. 1996
župan Občine Ljutomer objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo zgradbe
stare osnovne šole v Mali Nedelji
Ponudbe za odkup se zbirajo za naslednje nepremičnine:
Poslovna stavba stare osnovne šole v
Mali Nedelji, parc. št. 88/7 pri vl. št. 23, v
izmeri 364 m2 in pripadajoče funkcionalno
zemljišče, parc. št. 88/2, 88/4, 88/5 in 89 pri
vl. št. 137, vse v k.o. Bučkovci, v skupni
izmeri 1485 m2, razen dela nepremičnine
(stari vrtec) in sorazmernega dela funkcionalnega zemljišča, ki je v lasti krajevne
skupnosti.
Skupna uporabna površina zgradbe znaša 633,17 m2.
Cena za objekt je najmanj 1 tolar ob
upoštevanju pogojev:
Kupec mora vložiti v obnovo objekta v
obdobju prvih petih let najmanj 30 milijonov tolarjev sredstev, v prvem letu najmanj
5 milijonov tolarjev.
Če kupec ne vloži pogodbenih sredstev,
se pogodba razdre.
Ponudniki naj ponudbe pošljejo v zaprti
ovojnici v petnajstih dneh od objave na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, s pripisom “Ponudba za odkup
šole – Ne odpiraj”.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeni znesek in časovni prikaz investicijskih vlaganj,
– dokazila o finančni sposobnosti za investicijska vlaganja,
– bančno garancijo ali drugo ustrezno zavarovanje za gospodarno rabo objekta in
vlaganja sredstev,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije fizične osebe oziroma kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe in pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.

Ob-4207
Mestna občina Maribor v okviru projekta “Obmejna turistična cona” iz Phare programa prekomejnega sodelovanja Avstrija-Slovenija 1995 objavlja
dopolnilo vabila k sodelovanju v javnem
razpisu
za izvedbo vinske ceste Urban–Kozjak–
Kungota
Projekt pod št. SL-9505.02.04 financira
Evropska skupnost iz sredstev Phare.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije ali iz dežel koristnic programa Phare. Iz teh dežel morajo izvirati
tudi materijali in oprema, ki se bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo izvajale po sklenitvi pogodbe.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo grobih gradbenih del na vinski cesti Urban–Kozjak–Kungota v dolžini 7,76
km.
Dela so financirana iz sredstev Phare. V
primeru, da bo vrednost ponudb presegla
razpoložljiva sredstva, ima naročnik pravico, po svoji presoji črtati in odstopiti od
določenih del iz razpisa.
Predvideni čas pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok za dokončanje del pa 8 mesecev.
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
izvajalske organizacije in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:
– letni promet gradbenih del v letih 1995
in 1996 mora biti najmanj 500.000 ECU,
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– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj štirih projektih v zadnjih dveh letih, ki so po naravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli.
2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo, ki je v celoti v angleškem in
deloma v slovenskem jeziku, na naslovu:
Projekt MR inženiring, d.d., Svetozarevska
10, 2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega
zneska 25.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-10612 s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo”.
Ponudbo smejo preložiti le kupci razpisne dokumentacije. Za vse dodatne informacije o razpisni dokumentaciji sta na razpolago Bojana Sovič, dipl. inž. gr. in Iztok Frank,
dipl. ek., na tel. 062/229-70-30 alina faksu
062/225-569. Razpisna dokumentacija je na
voljo od dneva objave razpisa dalje. Za ponudnike bo organiziran informativni sestaneke dne 15. 10. 1997 ob 11. urina istem
naslovu.
Vsak ponudnik mora skupaj z razpisno
dokumentacijo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v SIT ali ekvivalentni vrednosti v
konvertibilni valuti.
3. Odpiranje ponudb
Popolne ponudbe morajo biti izdelane v
angleškem jeziku in dostavljene najkasneje
10. 11. 1997 do 11. ure po lokalnem času na
naslov Projekt MR inženiring, d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12. uri po lokalnem času
na istem naslovu. Odpiranja ponudb se lahko udeleži en predstavnik ponudnika s pisnim pooblastilom. Odpiranje bo opravljeno po pravilih Phare.
Občina Maribor

– successful experience as the prime contractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 2
years.
2. Tender dossier
Tender dossier in English language and
some parts of it also in Slovene language
may be obtained from the address Projekt
MR inženiring, d.d., Svetozarevska 10, 2000
Maribor upon payment of nonrefundable fee
of 25.000 SIT to the bank account No
51800-601-10612 with notice “For tender
dossier”.
Only tenderers purchasing the tender documents will be eligible to submit their offers. The tender dossiers are available since
the day of issuing of this invitation on. For
all information Mrs Bojana Sovič, B.Sc.
Civ.Eng. and Mr Iztok Frank, are available
by phone 062/229-70-30 or by fax
062/225-569. Clarification meeting will be
held on October 15, 1997 at 11.00 hrs local
time at the same address.
All tenders must be accompanied by a
tender bond in the amount corresponding to
2% of the tenderers bid in SIT or in equivalent in a convertible curreny.
3. Submission of tenders
Complete tenders must be made in English language and delivered by latest on 10
november 1997 by 11.00 hrs local time to
the address Projekt MR inženiring, d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor. They will be
opened on the same day at 12.000 hrs local
time at the same address. Only one tenderer’s representative, submitting the power
of attorney, may attend the opening session.
The opening of tenders will follow Phare
regulations for opening sessions.
City Municipality of Maribor

e) Vsa morebitna pojasnila k razpisni dokumentaciji se dobijo na istem naslovu ali
po tel. 063/862-980, faks 063/862-780,
e-mail: tic.velenje@net.rr-vel.si. Kontaktna
oseba je Alojz Hudarin.
f) Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– ponudbeni predračun v obliki cenika,
– seznam referenc za enaka ali podobna
dela,
– vzorec pogodbe,
– plačilne pogoje,
– fiksnost cene,
– rok trajanja opcije,
– potrjen obrazec BON1, BON2,
– seznam morebitnih proizvajalcev in
partnerjev pri izvedbi.
g) Ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji
ponudniki predložijo v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno označena z: “Ponudba za
promocijski material za TIC”; “Ponudba za
turistični spominek za TIC”; “Ponudba za
sejemsko dejavnost za TIC”; “Ponudba za
diapozitive za TIC” (za vsak razpisan program posebej” in imenom ponudbenika na
naslov TIC/PC Velenje, Šaleška 3, 3320 Velenje, v roku 15 dni po objavi tega razpisa
do 12. ure.
Mesna občina Velenje
TIC/PC Velenje

Ob-4206
Javni razpis
za zbiranje ponudb
1. za grafično oblikovanje, tisk, ponatis promocijskega materiala,
1.01 turistični prospekt MO Velenje,
1.02 produktni prospekt – zloženka,
1.03 mestna karta,
1.04 plakat,
1.05 razglednica,
1.07 katalog prireditev – mesečni, letni,
2. za diapozitive mesta Velenja in okolice,
3. za organiziranje in izvajanje sejemske dejavnosti,
4. za turistični spominek in izdelke domače in umetne obrti.
a) Naročnik je mestna občina Velenje,
Turistično informacijski in Promocijski center Velenje.
b) Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
izvedbo del navedenih pod zap. št.1.–4.
c) Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu TIC, Šaleška 3, Velenje, vsak delovnik od 9. do 13. ure.
d) Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti po vplačilu stroškov za gradivo za
vsak razpisan program posebej v višini
5.000 SIT. Stroške je potrebno nakazati na
ŽR MO Velenje št. 52800-630-10152, APP
Velenje, s pripisom: javni razpis – ponudba,
TIC Velenje. Stroškov za vplačilo razpisne
dokumentacije se ne vrača.

javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka, na območju
Občine Kočevje
1. Koncendent: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet koncesije: predmet koncesije
je opravljanje vseh storitev obvezne lokalne
javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
3. Območje izvajanja koncesije: gospodarska javna služba se na podlagi koncesije
opravlja v dveh dimnikarskih okoliših, ki
skupaj zajemata področje celotne Občine
Kočevje:
– prvi dimnikarski okoliš obsega: KS
Kočevska Reka, KS Koste, KS Ivan Omerza, levi del KS Kočevje mesto (gledano v
smeri proti Ljubljani), ki je razmejeno po
naslednji liniji od meje s KS Ivan Omerza
po reki Rinži do mostu na Roški cesti, po
Roški c. do križišča s Tomšičevo, po Tomšičevi in Kolodvorski cesti do križišča z
Ljubljansko ter naprej po Ljubljanski cesti
do meje s KS Stara cerkev,
– drugi dimnikarski okoliš obsega: KS
Stara cerkev, KS Šalka vas, KS Poljanska
dolina ter desni del KS Kočevje mesto.
Ponudniki lahko kandidirajo in so izbrani za en ali oba dimnikarska okoliša.

City Municipality of Maribor in the framework “Tourist Border Zone” of Phare
Cross-Border Programme Slovenia-Austria
issues
Amendment to the Invitation to Public
Tender
for Wine Road Urban–Kozjak–Kungota
Project No SL-9505.02.04 is financed by
European Community from Phare funds.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from Member
States of the EU and the Phare beneficiary
countries. Supplies and services offered
must originate from those countries.
1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for selection of contractor for rough construction
works on Wine road Urban–Kozjak–Kungota in the length of 7,76 km.
Works will be financed by Phare funds.
In the case tenders values exceed available
funds, the Contracting Authority reserves
its right to reduce ports of tender works.
The Works should start immediately after signing of the contract and should be
finalised in 8 months.
Tenders for the construction works
should be submitted only by companies
meeting the minimum qualifying criteria
including but not limited to:
– annual turnover is construction works
for the years 1995 and 1996 at least of
500.000 ECU,

Št. 223-2/97-136
Ob-4224
Občina Kočevje, na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 37/93) in odloka o
izvajanju in podelitvi koncesij za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (Ur. l. RS, št.39/97) objavlja
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4. Trajanje koncesije: določen čas, za dobo 5 let.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži registracijski izpisek registrskega sodišča oziroma obrtno dovoljenje,
– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije,
– da se izkaže v svojem finančnem stanju,
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije (z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, razvojnega in finančnega vidika),
– da ima znanja izkušnje na področju
dejavnosti, ki so predmet koncesije ter s
tem v zvezi predloži ustrezna priporočila,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da pripravi in predloži ceno za svoje
storitve, v nominalnem znesku,
– da priloži osnutek koncesijske pogodbe,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem
dimnikarske službe povzročil tretji osebi,
državi ali občini.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– navedbo za kateri dimnikarski okoliš
prosilec kandidira,
– dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtev 5. točke tega razpisa,
– cenik vseh storitev v nominalnih zneskih.
7. Odškodnina za koncesijo:
– določena z odlokom o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
8. Merila za izbor koncesionarja so:
– izpolnjevanje 5. točke tega razpisa,
– cene storitev.
9. Rok za oddajo pisne ponudbe z vsemi
potrebnimi dokazili: 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe pošljite v
zaprti ovojnici na naslov Občina Kočevje,
oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, s pripisom: “Ne odpiraj – Javni
razpis, dimnikarske storitve – koncesija”.
10. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan, po poteku razpisnega roka, ob 12. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni po potrditvi izbire najugodnejšega ponudnika s strani Občinskega sveta občine Kočevje.
12. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Občini Kočevje, tel.
061/851-390.
Občina Kočevje

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Ob-4114
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Ob-4204

Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a,
Nova Gorica, objavlja

Družba ORBICO, d.o.o., Brnčičeva 31,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zamenjavo naročniške telefonske
centrale v poslovni stavbi
A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica.
2. Predmet: zamenjava naročniške telefonske centrale v poslovni stavbi.
3. Rok: okvirni rok za dokončanje del je
45 dni.
4. Razpisna dokumentacija (projektna
naloga za novo NTC) je na razpolago na
sedežu družbe v tajništvu ali jo ponudnikom pošljemo po pošti, vse ostale podatke
posreduje Franko Primc, dipl. inž., el., tel.
065/23-311.
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– plačilni pogoji,
– ugodnejša cena,
– krajši rok izdelave,
– reference na podobnih delih,
– kompletnost ponudbe,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo oddati ponudbe 14.
dan po objavi v Uradnem listu RS, na naslov naročnika.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
zamenjavo NTC”.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh.
Projekt, d.d., Nova Gorica

javno dražbo
za prodajo:
1. Tovornega avtomobila znamke Fiat,
tip Ducato 2.5 OS, št. šasije ZFA2300000 5177118, št. motorja 8140672105628, leto
izdelave 1995, prevoženih 66.000 km, za
izklicno ceno 19.500 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
2. Osebnega avtomobila znamke Renault, tip R4 GTL, št. šasije VFI11280000351566, št. motorja C156589, leto izdelave
1987, prevoženih 165.200 km, za izklicno
ceno 400 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Javna dražba bo dne 10. 10. 1997 ob 11.
uri v prostorih družbe ORBICO, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki do vključno 8. 10. 1997
plačajo varščino v višni 10% izklicne cene
v tolarski protivrednosti DEM po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Varščino je treba plačati na žiro račun družbe
ORBICO, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
št. 50102-601-3044. Plačana varščina se
všteje v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli
bo varščina vrnjena v treh dneh po končani
javni dražbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.
Dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel,
mora v 3 dneh po končani javni dražbi podpisati kupoprodajno pogodbo.
Kupnino mora kupec plačati v 8 dneh po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
Osebni vozili, ki sta predmet dražbe, bosta kupcu izročeni v last in posest po plačilu
celotne kupnine.
Prometni davek in ostale stroške v zvezi
s prenosom lastništva, plača prodajalec.
Orbico, d.o.o., Ljubljana

Št. 906/97

Ob-4115

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja ponudbo za
prodajo
delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Schiedel – Gradnja, d.d., Latkova vas 82, Prebold.
Predmet prodaje:
– 609 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,
po ceni 16.500 SIT za eno delnico in
– 63 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., po ceni 16.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno 17. 10. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Sektor
zakladništva, Vodnikova 2, Celje.
Banka Celje, d.d.

Ob-4203
Zaradi izstopa družbenika in izplačila
njegovega poslovnega deleža se osnovni kapital družbe KAGER HIŠA, d.o.o., Ob
Dravi 4/a, Ptuj, od sedanjih 91,085.506,50
SIT zmanjša za 9,108.550,65 SIT, tako da
sedaj znaša osnovni kapital družbe
81,976.955,85 SIT.
Družba poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
KAGER HIŠA, d.o.o., Ptuj
Ob-4116
Mercuri international, d.o.o., Šaranovičeva 12, Ljubljana, preklicuje malo okroglo
štampiljko, z vsebino: MERCURI INTERNATIONAL, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
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GP Bograd, Celovška 136, Ljubljana,
preklicuje osebno delovno dovoljenje, št.
0424450604, izdano na ime Bekiroski Mustafa Topniška 27 Ljubljana. s-61198

Blatnik Zdenka, Na jami 9, Ljubljana,
potni list št. BA 375172, izdala UE Ljubljana. s-61324

Kovanec Ivan, Svino 24, Kobarid, potni
list št. BA 341576, izdala UE Tolmin.
p-61112

Bohmec Marija, Gerlinci 35, Murska Sobota, prepustnico za Avstrijo št. AG-5946,
izdala UE Murska Sobota. p-61034

Križman Jožica, Miren 218, Miren, potni list št. AI 81640, izdala UE Nova Gorica.
g-61195

Breszkots Geza, Hodoš 68, Hodoš, potni
list št. AA 821401, izdala UE Murska Sobota. p-61095

Krpan Elizabeta, Loke 260, Nova Gorica, prepustnico AI 111847, izdala UE Nova
Gorica. g-61308

Buhovski Fikret, Brilejeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 532362. s-61290

Kuhar Mojca, Martjanci 83, Martjanci,
potni list št. AA 941290, izdala UE MurskaSobota. p-61088

GP Bograd d.o.o., Celovška 136, Ljubljana, preklicuje osebno delovno dovoljenje, št. 0424458349, izdano na ime Mustafoski Samet, Debar Makedonija. s-61199
Gerenčer Dorjan, Raičeva ulica 9, Ljubljana, preklicuje original odločbo o obrtnem
dovolenju, št. 044670/3861/00-28/1995, izdala OZ Slovenije, dne 6. 3. 1995. p-61007
Jaklič Anton, Boršt 12, Gradac, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.
011472/0358/00-44/95. g-61345

Cifer Marijan, Mojstrska 1, Murska Sobota, potni list št. AA 620997, izdala UE
Murska Sobota. p-61057

Leskovšek Katarina, Celovška 123,
Ljubljana, potni list št. BA 22967. s-61223

Ministrstvo za obrambo, Koščeva 6,
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico izdano na ime Peček Tomislav, št. 9046 dne
1. 2. 1992. s-61015

Dimec Andrej, Poštna pot 12, Celje, potni list št. BA 683391. p-61118

Lipovnik Igor, Ljubljanska 1/A, Maribor, potni list št. AA 723426. p-61058

Dimic Alenka, Šarhova 32, Ljubljana,
potni list št. AA 586991. s-61004

Ministrstvo za obrambo, Leskovškova 7,
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico izdano na ime Kucler Vinko, št. 541. s-61220

Gajić Mateja, Kandijska 37, Novo mesto, potni list št. BA 330591, izdala UE Novomesto. g-61193

Logar Smrekar Jelka Angela, Pražakova
16, Ljubljana, potni list št. BA 89017.
s-61281

Ministrstvo za obrambo, Leskovškova 7,
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico, izdano naime Košir Mirko, št. 591. s-61221

Gomboc Ana, Srednja vas 6, Begunje
4275, potni list št. AA 255272, izdala UE
Radovljica. g-61311

Napredek Domžale, Ljubljanska 64,
Domžale, preklicuje zavarovalno polico št.
0419790, izdana na ime Tošič Dragan, Zavarovalnice Adriatic. s-61381

Gorišek Brigita, Cesta na Markovec 6,
Koper, potni list št. AA 509689, izdala
UEKoper. g-61375

Maruško Jernej, Cikuti 1a, Pobegi, potni
list št. AA 201803, izdala UE Koper.
g-61306

Gregorič Jože, Kuželjevac 6A, Zagradec, potni list št. BA 484555, izdala UE
Grosuplje. s-61036

Mitrovič Ratko, Cengdujska 22, Ljubljana, potni list št. AA 453159, izdala UE Moste-Polje. s-61272

Gregorič Jože, Kuželjevac 6A, Zagradec, potni list št. BA 554355, izdala UE
Grosuplje. s-61037

Mladenovič Vida, III. Bulevar 160, Beograd, potni list št. BA 287093, izdala UE
Ljubljana. s-61206

Gregorič Nataša, Depala vas 68, Domžale, preklic potnega lista BA 686655, objavljenega v UL 52/97. s-61158

Možic Franc B., Ontario LIN 5R4, Kanada, potni list št. AA 467735, izdalo Veleposlaništvo RS Ottawa. p-61079

Habit Bernarda, Janževski vrh 23b, Radlje ob Dravi, potni list št. AA 336617, izdala UE Radlje. p-61098

Ogorelc Matjaž, Veliki Obrež 28, Brežice, potni list št. BA 149469, izdala UE Brežice. p-61056

Hostej Simona, Pokoše 27/a, Zgornja
Polskava, potni list št. AA 632895, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-61075

Okršlar Anton, Cankarjeva 1, Domžale,
potni list št. AA 491812, izdala UE Domžale. s-61341

Jambrovič Jurij, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, preklic potnega lista BA
357931, objavljenega v UL 59/79. s-61315

Omejc Klemen, Kraigherjeva 12, Logatec, potni list št. AA 700236, izdala UE
Logatec. s-61227

Karišik Kenad, Trg svobode 10, Tržič,
potni list št. AA 190975, izdal Generalni
konzulat Munchen. p-61100

Oraščanin Jasmin, Jelovška 10, Bohinjska Bistrica, potni list št. BA 534315-duplikat, izdala UE Radovljica. g-61366

Karič Rifet, Endliherjeva 13, Ljubljana,
potni list št. BA 219530. s-61066

Osolin Marija, Ljubljanska 35, Kamnik,
potni list št. BA 3132. s-61087

Kodarin Narciz, Ulica oktobrske revolucije 23, Izola, potni list št. AA 508132.
p-61011

Pašič Petar, Bulevarjeva JNA 76, Beograd, potni list št. BA 316158. s-61369

Plin Inženiring d.o.o., Tesovnikova 25,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.
118280, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-61235
Sopotnik Recom d.o.o., Dunajska cesta
103, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št. 1056232 za tovorno vozilo Citroen
C 25E. s-61155

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Almir Šoro, Cesta Železarjev 33, Jesenice, potni list št. AA 573416, izdala UE Jesenice. p-61059
Anošek Gordana, Stranje 18, Rogaška
Slatina, potni list št. AA 959965, izdala
UEŠmarje pri Jelšah. p-61029
Bandelj Edvard Ivan, Branik 74, Branik,
prepustnico AI 105733. g-61372
Bec Martina, Brezje 1 Videm, Gornja
Radgona, potni list št. AA 223832, izdala
UEGornja Radgona. p-61054
Bela Dušan, St. Rozmana 6, Murska Sobota, potni list št. BA 563487. p-61033
Belcijan Nina, Glinškova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 878798. s-61214

Kodarin Narciz, Ulica Oktobrske revolucije 23, Izola, maloobmejno prepustnico,
št. AI 29144. p-61012
Kolarič Pavla, Blaguš 36, Videm ob
Ščavnici, potni list št. AA 519910, izdala
UEGornja Radgona. p-61026

Markežič Dario, Jelarji 27, Škofije, potni list št. AA 738483, izdala UE Koper.
g-61377
Markežič Dario, Jelarji 27, Škofije, propustnico št. AI 115908. g-61378

Pfajfar Nina, Tabor 28, Logatec, potni
list št. AA 699976. s-61363
Pintar Andrej, Tomanova 16, Maribor,
potni list št. AA 778008, izdala UE Maribor. p-611103
Ponjovič Jozo, Jakičeva 43, Ljubljana,
potni list št. AA 452686. s-61132
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Predan Emil, Engelsova 52, Maribor,
potni list št. BA 292509, izdala UE Maribor. g-61373

Vukelič Veronika, Cesta I. Istrske brigade 77, Koper, potni list št. BA 5004, izdala
UE Koper. g-61157

Bašič Edi, Markava 15, Koper, duplikat
spričevala Poklicne kov. šole, Izola, št. 2,
izdano leta 1973. g-61166

Premzl Zvonko, Cesta v Dobrovce 14,
Miklavž na Dravskem pol, potni list št.
AA810398, izdala UE Maribor. g-61054

Zavasnik Jože, Markovo 4B, Kamnik,
priglasitveni list št. 15-0142/94, dne 13. 4.
1994. s-61035

Bec Martina, Brezje 1 Videm, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje. p-61055

Pušnik Rajko, Zg. Orlica 16, Ribnica,
potni list št. BA 390677, izdala UE Radlje.
p-61097

Žabot Danica, Šafarsko 22a, Ljutomer,
potni list št. AA 0634457, izdala UE Ljutomer. p-61025

Radič Nenad, Bokalova 11, Jesenice,
potni list št A4 103659 izdala UE Jesenice.
Režek Martin, Radovica 75, Metlika,
potni list št. BA 583734, izdala UE Metlika.
g-61374

Druge listine

Ritlop Klemen, Storžiška 21, Kranj, potni list št. AA 925882, izdala UE Kranj.
s-61064
Rogelja Magda, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, Prepustnico AI 111740, izdala UE
Nova Gorica. g-61309
Roth Dieckmann Robert, Židovska cesta
4, Ljubljana, potni list št. BA 291189.
s-61129
Saiti Violjeta, Koroška 21, Maribor, potni list št. BA 29624. p-61014
Smrekar Nina, Pražakova 16, Ljubljana,
potni list št. BA 8918. s-61279
Smrekar Peter, Pražakova 16, Ljubljana,
potni list št. AA 50065. s-61280

Abram Zdenka, Titov trg 3, Postojna,
zavarovalno polico AO 0516812, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-61332
Ahmetović Fikret, Miklošičeva 4 c,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 15783, izdala UE Domžale. s-61259
Alpetour Remont, Ljubljanska 22, Kranj,
zavarovalno polico AO 0431948, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-61188
Andreja Čokl, Izlake, vozniško dovoljenje, št. 10631. p-61069
Angelovič Aljoša, Poljska pot 6, Škofja
vas, spričevalo. p-61093
Antolin Jože, Ob Črncu 8 Odranci, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1184 p-61032

Benedik Gregor, Rovte 1, Podnart,
vozniško dovoljenje kat. GH, št. 23905.
Bezek Milenka, Jezero 53, Preserje, potrdilo o strokovnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano na ime Rogelj Milenka leta 1981. s-61360
Bezenšek Josip, Trubarjeva 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39779.
p-61116
Bien Gregor, Štuki 3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39232, izdala UE Ptuj.
g-61020
Bizjak Anita, Vodnikova 8, Bohinjska
Bistrica, potrdilo o učnem uspehu 1. letnika
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995/96. s-61007
Bizjak Kosta, Mengeška 5, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17644, izdalaUE Domžale. s-61151
Blažič Blaža, Gorenska 15, Radovljica,
delovno knjižico. g-61346

Spačal Jožef, Kostanjevica na Krasu 108,
Kostanjevica na Krasu, prepustnico
AI66387, izdala UE Nova Gorica. g-61310

Arko Janez, Dolenji Lazi 39, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5443.
s-61180

Blanuša Božena, Stražarjeva ulica 33,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Miloša Zidanška v Mariboru, izdano leta 1980, na ime Vasič Božena.
s-61128

Spruk Ivana, Ljubljanska cesta 3B, Kamnik, priglasitveni list opr. št. 15-0111/94,
dne 1. 8. 1994. s-61203

Avbelj Aleš, Pot v Hribec 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
932708, reg. št. 142676. s-61159

Blatnik Miha, Stična 141, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16602.
s-61264

Stipanič Nerina, Kajuhov dvor 8, Grosuplje, potni list št. BA 517146. p-61016

Avguštin Nada, Slape 14/a, Ptujska gora, potrdilo o znanju CPP, št. 7166. g-61289

Strohsack Dušan, Reboljeva 12, Ljubljana, potni list št. BA 519792. s-61124

Avšič-Županc Tatjana, Petrovičeva 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 513193, reg. št. 133515. g-61356

Bolnar Gabrijel, Brodarjev trg 14, Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne trgovske šole, izdano na ime Petkovič Borislavka
leta 1977. s-61072

Šelih Alenka, Jelovškova 2D, Ljubljana,
potni list št. BA 591660. s-61046
Šuligoj Florijan, Oziljan 132, Šempas,
potni list št. AA 779910. g-61307

Bajić Slavko, Sojerjeva 40, Ljubljana,
diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani. s-61358

Bravec Edvard, Podkum 30, Podkum,
hranilno knjižico št. 01-823, izdano pri Zasavski hranilni kreditni službi, Zagorje.
p-61064

Tarle Rajko, Kratka pot 3, Trzin, potni
list št. BA 75152, izdala UE Domžale.
s-61121

Bajić Slavko, Sojerjeva 40, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehniških strok.
s-61359

Brecelj Borut, Erazmova 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12001, izdala UE Postojna. p-61022

Banko Metod, Študljanska 2, Domžale,
diplomo Srednje elektro tehnične šole, št.
366, izdano leta 1985. s-61131

Bricelj Robert, Potrčeva ulica 10, Ljubljana, delovno knjižico. s-61256

Toškan Valentin, Dekano 220, Koper,
potni list št. AA 738466, izdala UE Koper.
g-61313
Trobiš Hermina, Nova ulica 13, Maribor, potni list št. AA 547165. p-61037
Trček Erika, Jačka 13, Logatec, potni
list št. BA 483991, izdala UE Logatec.
s-61316
Turk Dušan, Gradišče 5, Zgornji Leskovec, potni list št. BA 440743, izdala UE
Ptuj. s-61161
Vollmeier, Svetozarevska 15, Maribor,
potni list št. BA 569843, izdala UE Maribor
na ime Brolih Peter, Košaki, V Zavoju 8.
p-61099

Baranja Jožefa, Trška G. 67/A, Novo mesto, indeks I/ZV-152. p-61089

Buhanec Marijan, Gospodinjska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo OŠ Riharda Japopiča
v Ljubljani. s-61068

Barber Gregor, Gornji Petrovci 46, Petrovci, spričevalo o zaključnem izpitu
SVKGS Celje, izdano leta 1996/97. g-61342

Car Vladimira, Polje Cesta VI 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
24721, št. reg. 185886. s-61086

Batelj Katarina, Bevkova 14, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831421, izdala UE Ajdovščina. g-61062

Cekuta Jure, Okrogarjeva 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38477.
s-61165

Batista Tina, Tugomerjeva 78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139394, reg. št. 184017. s-61295

Cerar Franc, Blagovica 27, Blagovica,
zaključno spričevalo Strokovne avtomehanične šole, izdano leta 1987. s-61292
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Cesar Tomaž, Stantetova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
768933, reg. št. 112827. s-61216

Drvarič Andrej, Panonska 17, Radenci,
spričevalo 3. in 4. letnika št. I-1227. p-61051

Fortuna Anton, Rusjanov trg 5, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1970. s-61143

Cimerman Franc, Velike Lašče 52, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732530, reg. št. 177601. s-61043
Cukor Goran, Srednje Gameljne 36A,
Ljubljana, spričevalo OŠ Vodice, izdano na
ime Karajkovič Goran. s-61278
Cvetko Franc, Sela 33A, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št. 6224.
p-61085
Cvetković Lidija, Preglov trg 10, Ljubljana, diplomo Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 1987. s-61208
Cvetreznik Sebastjan, Kvedrova cesta 4,
Koper, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper. g-61240
Čajevec Tanja, Kraigherjeva 11, Celje,
spričevalo. p-61038
Čančar Anto, Viška cesta 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
110670, št. reg. 203597. s-61078
Čarman Dušan, Rezeče 48, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour št. 524243, na ime Čarman Nina. g-61326
Černe Zmago, Cesta Talcev 7B, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281257. g-61230
Čoragič Adam, Zvirče 88, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6262. g-61299
Čretnik Zlatka, Laze 16 F, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26971.
p-61006
Džafić Emsad, Gašperšičeva 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096285, reg. št. 193829. s-61248
Depoli Alenka, Cesta Maršala Tita 89,
Jesenice, vozniško dovoljenje-duplikat.
p-61062
Devetak Ivanka, Vipavska 29, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-61043
Dečko Irena, Mlinska pot 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147449, reg. št. 95873. s-61058
Dolenc Vinko, Ulica Bratov Učakar,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije, izdano leta 1958. p-61102
Domnik Črt, Trg 1. Maja 4, Piran, vozniško dovoljenje, št. 9173. g-61105
Dražetič Goran, Pod vrtačo 17, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. 10567. p-61018
Drame Bernard, Gorica, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, št. 10544.
p-61045
Dresh Albion, Hruševska cesta 64, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1994/95.
s-61110

Drvarič Zlatko, Otovci 66A, vozniško
dovoljenje. p-61035
Đukanovič Vojo, Ljubljanska 85, Domžale, zavarovalno polico št. 0774721, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-61028
Ekos d.o.o., Rozmanova 13, Novo mesto, zavarovalno polico št. 420923, izdala
Zavarovalnica Tilia. g-61126
Erce Marica, Suhadole 44C, Komenda,
zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol-Poklicna frizerska šola, izdano na ime
Černivec Marica leta 1973. s-61319
Erjavec Saša, Puhova 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135100,
reg. št. 214865. s-61361
Fagec Manuela, Pod Kostanji 8, Celje,
spričevalo. p-61076
Ferfolja Marija, Brestovica pri Kamnu
71, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 10059. p-61066
Ferfolja Slavko, Brestovica pri Kamnu
71, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1308. p-61067
Ferjančič Irena, Lokavec 216a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S252125. g-61333
Feuš Marjanca, Volkmerjeva 21A, Ljutomer, indeks št. 71027608. g-61243
Ficko Borut, Gorazdova 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 482060,
reg. št. 191866. s-61191

Fortuna Janez, Zagorica pri Vel. Gabru
53, Veliki Gaber, spričevalo o končani šoli
za voznike motornih vozil, št. 1139,, izdal
Šolski center za kovinarsko stroko v Novem
mestu. s-61262
Fotivec Ivan, Ulica Bratov Miklič 3,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne šole za voznike, izdano leta 1964. s-61044
Franc Tone, Stražišče 15/B, Prevalje, delovno knjižico št. 2694, izdala UE Ravne.
g-61183
Fras Danijel, Črešnjevci, 9241 Veržej,
listino št. 2558. p-61028
Fujs Marjan, Krajna 55, Tišina, listino.
p-61031
Gaberšek Stanko, Pot terencev 14, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1105789. reg. št. 212066. s-61098
Gabrič Boštjan, V Murglah 35, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0447531, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-61026
Galinec Brigita, Tržec 54, Videm pri Ptuju, spričevalo 3. letnika. g-61010
Garin Luka, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1043787, št. reg. 202821. s-61080
Gazvoda Devali, Ratež 27, Brusnice, delovno knjižico. g-61288

Ficko Jure, Agrokombinatska 13C, Ljubljana, spričevalo 4-letnika Srednje ekonosmke šole, izdano leta 1997. g-61200

Gjurin Gal, Laknerjeva ulica 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-61079

Fikić Damir, Ul. J. Vrabiča 26, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23566.
p-61004

Glajncer Borut, Na Gaju 5, Ljubljana,
spričevalo OŠ Vižmarje-Brod, izdano leta
1994/95. s-61266

Filej Marko,
p-61086

Filipič-Jeras Ksenija, Redelonghljeva 28,
Ljubljana, delovno knjižico. s-61228

Glavan Darko, Ulica Dolenjskega odreda 2, Ivančna Gorica, zaključno spričevalo
št. 795 Šolskega centra Novo mesto, izdano
leta 1970/71. s-61154

Fišer Hermina, Goriška 17a, Maribor, izkaznico vojnega veterana št. 015101, izdala
UE Maribor. s-61163

Golob Benjamin, Prvenci 1B, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 32800, izdala UE Ptuj. g-61019

Fišer Hermina, Goriška 17/a, Maribor,
izkaznico vojnega invalida za popust privožnji št. 002565 in potrdilo o statusu vojnega invalida št. 002565. s-61164

Golub Marijan, Dobravec 51, Klenovnik, indeks 1. in 2. letnika SGTŠ Izola.
g-61029

Podmark

10,

listino.

Flegar Saša, Clevelandska 23, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografiranje, izdano leta 1994/
95. s-61219

Gomboc Ana, Srednja vas 6, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-61284
Gorta Mitja, Skopska 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43505. s-61267

Fojkar Tomaž, Brodarska 13, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1992/93. s-61370

Gorše Dragica, Meniška vas 2, Dolenjske Toplice, delovno knjižico št. 14700, ser.
št. 263733, izdana leta 1994. g-61330

Fornazarič Mojca, 9. septembra 246, Vrtojba, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, izdala UE Nova Gorica. p-61010

Gracar Rafael, Prištinska 18, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1997. s-61048
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Gregorc Zora, Vilharjeva 24, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
690899. g-61331

Janežič Andreja, Jakčeva 37, Ljubljana,
delovno knjižico. s-61041

Judež Natalija, Brege 51, Leskovec, spričevalo 3. letnika SŠGT, izdano leta 1994.
g-61137

Gregorič Boštjan, Dekani 141, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 28279, izdala UE
Koper. g-61031
Gregorič Grega, Partizanska 45, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednjetehniške šole, izdano leta 1991.. s-61384
Grobin Karl, Loka pri Žusmu 97, Loka,
zaključno spričevalo. p-61039
Hadler Drago, Rusjanov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
446580, reg. št. 39171. s-61231
Hladnik Pavel, Smokuč 1G, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
Občina Jesenice. g-61024
Hodnik Marjan, Kalce 50, Logatec, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol,
izdano leta 1980. s-61273
Holešek Mitja, Šuštarjeva 11, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1996. g-61182

Janežič Stanko, Pece 11, Grosuplje, kupone zavarovalne police št. 0419992, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-61197
Janša Boris, Vrhovci cesta XXVIII 10,
Ljubljana, inštruktorsko dovoljenje kat. B,
št. SB 7550, reg. št. 135842. s-61270
Janša Boris, Vrhovci cesta XXVIII 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 447129, reg. št. 135842.
s-61271
Japelj Anton, Srednjevaška 104, Lavrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo, izdano leta 1987.
s-610499
Jazbec Matjaž, Opekarska 2a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11558,
izdala ONZ Trbovlje. g-61017
Jež Zdenka, Gradišče 33-B, Vipava, preklic vozniškega dovoljenja kat. BGH, objavljenega v UL 56/97. g-61032

Juhant Milan, Tlake 17, Šmarje-Sap, delovno knjižico. s-61277
Jurca Boštjan, Grič 1C, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 566657,
reg. št. 149804. s-61322
Jurečič Lidija, Glavarjeva 8, Ljubljana,
indeks Višje upravne šole v Ljubljani.
s-61111
Jurič Mojca, Pod Gabri 19, Celje, spričevalo Tehnične šole, izdano leta 1977/78 in
1978/79. g-61122
Jusufoski Ramazan, Debar, Makedonija,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424461512,
delovna št. 424-8367/97-487. s-61189
Kovačič Janika, Titova 100, Senovo, maturitetno spričevalo ŠC Brežice, št. 43/83.
g-61300
Kac Marija, Šmartno 145, Šmartno, spričevalo SŠ Gradec 4. letnika, izdano leta
1996/97. g-61011

Horvat Jožef, Plečnikova 41, Krog, vozniško dovoljenje, št. 25750. p-61087

Jeglič Tanja, Martinova 33, Ljubljana,
preklic indeksa, objavljen v UL RS, št. 53/
96. s-61090

Kamin Gregor, Frankovo naselje 55,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 23315, izdala UE Škofja Loka. s-61070

Hozjan Dejan, Pot na grič 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št S
1002790, št. reg. 201218. s-61076

Jelič Urška, Sv. Duh 184, Škofja Loka,
vozno karto relacije Sv Duh-Kranj, št.
429306. g-61301

Kastelic Danijel, Ulica Dolenjskega
odreda 18, Ivančna Gorica, spričevalo OŠ
Veliki Gaber, izdano leta 1958. s-61320

Humar Bernarda, Miševa 25, Domžale,
diplomo Srednje ekonomske in naravoslovne šole v Kamniku, izdano na ime Bjelajac
Bernarda. s-61117

Jelnikar Aleš, Groharjeva 14, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995/96. s-61047

Kastelic Danijel, Ulica Dolenjskega
odreda 18, Ivančna Gorica, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol, Novo mesto,
izdano leta 1972. s-61321

Humar Irena, Trg Revolucije 2a, Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Postojna, izdano leta 1978/79 na ime Plaz
Irena. g-61293

Jelovčan Jana, Martinj vrh 30, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 22111,
izdala UE Škofja Loka. s-61179

Kenda Sabina, Zoisova 17, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu. g-61125

Hušić Sujeman, Nanoška 38, Ljubljana,
zaključno spričevalo Poklicne šole za voznike motornih vozil, Ježica. s-61196
Hušič Franc, M. Blejca 6, Kamnik, listino. g-61355

Jenko Aleš, Pot na Jošta 5, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje elektro in strojne
šole v Karnju, izdano leta 1995/96. g-61176
Jeraj Cvetka, Primož 56, Ljubno ob Savinji, spričevalo 4. letnika. p-61111

Kerec Rajko, Mačkovci 17, vozniško dovoljenje, št. 28532. p-61090
Klančnik Simona, Podgorje 46, Podgorje, spričevalo 4. letnika SŠ Slovenj Gradec,
izdano leta 1994/95. g-61347
Klinar Sonja-Mira, Ilirska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447288, reg. št. 40093. s-61209

Intihar Rudolf, Kungota pri Ptuju 14, Kidričevo, priglasitveni list. g-61314

Jerkič Majda, Bevke 119, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5261.
s-61213

Ivanuša Sebastjan, Ulica Ivana Roba 32,
Novo mesto, zaključno spričevalo 5. letnika
Trgovske akademije, izdano leta 1997.
s-61247

Jerman Tanja, Loke 27, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11432.
g-61107

Ivančan Branko, Jurčeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025413, reg. št. 131558. s-61226

Jokić Slavica, Novosadska 12, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1992.
s-61140

Kneževič Milan, Cesta pod Parkom 3,
Velenje, potrdilo o usposobljenosti voditelja čolna, št. 02/13-3449/73. g-61344

Jovanovič Anica, Na Železnici, Prebold,
listino. p-61091

Knezer Dušan, Kajuhova 12, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 15299.
g-61233

Jovanovič Blaž, Prečna ulica 14, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1992/93.
s-61336

Kobal Leon, Vena Pilona 5, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000784651, izdala UE Ajdovščina. g-61013

Jakolič Miran, Mihovce 56, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24207.
g-61115
Jakomin Dejan, Krožna cesta 4, Koper,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvenešole, Piran. g-61025
Jakše Ivanka, Iška Loka 33, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 842774, reg. št.
170386. s-61153

Jošar Geza, Zenkovci 88, Bodonci, zavarovalno polico AO 0442285. p-61104

Klopčič Renata, Pot za Bistrico 37, Domžale, spričevalo 3. letnika. g-61005
Klun Egon, Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 10276. s-61380

Koderman Šerbel Regina, Župančičeva
2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
16704, izdala UE Kamnik. s-61252
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Kokol Franc, Ormož, listino. p-61096
Komel Dejan, Ljubljanska 88, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31646,
izdala UE Domžale. p-61096
Kompara Margita, Dekani 197, Dekani,
indeks št. 81482650 Univerze v Mariboru.
s-61134
Kopirč Branko, Cvetna 24, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 3633. p-61084
Korbar Tomaž, Moste 89 E, Komenda,
diplomo Srednje ekonoske šole Rudolfa
Maistra v Kamniku, izdano leta 1987.
s-61082
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Križan A., Podplat, vozniško dovoljenje,
št. 4613. p-61052

Lipanje Jože, Ravnje 5, Štanjel, potrdilo
o opravljenem tečaju za varno delo straktorji in trakt. priključki. g-61147

Križman Miro, Zadružna ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013885, reg. št. 201800. s-61073
Križman Zlatko, Adamičeva 3A, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12200, izdala UE Grosuplje. s-61052
Križnar Eva, Križnarjeva pot 1, Kranj,
indeks Filozofske fakultete. s-61136
Križnik Marko, Cankarjevo nabrežje 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1051893, št. reg. 204000. s-61053

Koren Aljoša, Čentur 14, Koper, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Pomurske
in prometne šole, Piran. g-61241

Kromar Janez, Lončarska 89, Dolenja
vas, orožni list št. 479, 313, 117, 116, izdalaUE Ribnica. g-61244

Koren Tina, Škapinova 1, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šolski center
Celje, izdano leta 1993/94 in 1994/95.
g-61042

Kromar Janez, Lončarska 89, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. št.
S709053, izdala UE Ribnica. g-61245

Korenčič Bojan, Okiškega 35, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ivan
Cankar, št. 1/3, izdano leta 1976. s-61232
Kos Ilijaš Karmen, Pongrac 95/B, Griže,
diplomo Srednje tehniške šole Maršala Tita
Celje št. 1, izdano na ime Basle Karmen.
g-61170
Kos Jože, Ob Potoku 5, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16061. p-61023
Kosar Anica, Zg. Hajdina 17/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 757. g-61113
Kosar Peter, Šentjur na Polju 9, Loka,
letno spričevalo za šolsko leto 1979/80 Železniškega šolskega centra. g-61099
Kovačič Bojan, Kriva pot 13B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135691, reg. št. 119837. s-61172
Kovačič Janez, Pugljeva 9, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju št. 056490/
4766/01-37/1997, izdana dne 26. 5. 1997.
s-61093
Košar Matjaž, Brodarjeva 7, Celje, vozniško dovoljenje, št. 36727. p-61094
Košir Marko, Cesta v Rožno dolino 38,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1996. s-61057
Kraigher Rozalija, Ulica Gradnikove brigade 61, Nova Gorica, spričevalo 1. in 2.
letnika Pedagoške gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1968/69 in 1970/71. s-61021
Krajnčan Aleš, Kidričeva 12, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljutomer.
g-61022
Kralj Boris, Ulica ob Polju 31, Muta,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografiranje, izdano leta 1995/96.
s-61150
Kramarič Anton, Gradac 16, Gradac, diplomo št. 452. p-61050

Kruh Aleš, Britof 280, Kranj, spričevalo
3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta1995/
96. s-61060
Kuduzović Ale, Celovška 269, Ljubljana, diplomo Poklicne šole za voznike Ježica, izdano leta 1985/86. s-61097
Kukanja Bruno, Trg Brolo 2, Koper, zaključno spričevalo ESŠC Koper, izdano leta1977. g-61340
Kuraj Brigita, Zagorje Sečove, Rogaška
Slatina, spričevalo. p-61105
Kutlača Savo, Ziherlova 41, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil, izdano leta 1972, št. 1954.
s-61276
Kuštrin Matjaž, Kogojeva 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 157496,
S 887072, izdala UE Ljubljana. s-61109
Lah Bojan, Pucova 4, Celje, zaključno
spričevalo Poklicne avtomehanične šole
Šolskega centra Boris Kidrič, Celje, izdano
leta 1975/76. g-61186
Lamovšek Ciril, Podboršt 6, Šentjanž,
zaključno spričevalo št. 4024 poklicne šole
za voznike motornih vozil, izdano leta 1978.
s-61192
Lap Mojca, Plešičeva 21, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ivan Cankar,
izdano leta 1978/79. g-61167
Lapanja Andreja, Milje 23, Visoko, vozovnico Alpetour št. 479346. g-61016
Lavrič Mateja, Sebenje 86, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15799. g-61349
Lazar Janez, Vilharjeva 21, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2979. p-61114
Levstik Anton, Vihre 30, Mirna peč, spričevalo o zaključku 8. razreda, izdano v OŠ
Bršljin. g-61327

Lipold Jože, Kolodvorska 2, Sežana, zavarovalno polico št. AO 0437084, izdala
Zavarovalnica Adriatic PE Postojna.
g-61014
Lović Sead, B. Laminci BB, Bosanska
Gradiška, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike motornih vozil na Ježici,
izadno leta 1982. s-61075
Lozar Breda, Brodarjev trg 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 041448.
s-61298
Lozej Iztok, Ivanji Grad 24, Komen, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Kovinarske šole.
g-61101
Lukič Gordana, Ulica Lojzeta Hrovata
10, Kranj, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 1994. s-61130
Maher Barbara, Maroltova 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št,. S
1137500, reg. št. 215921. s-61382
Mali Aleš, Talcev 8a, Jesenice, vozniško
dovoljenje. g-61142
Markežič Dario, Jelarji 27, Škofije, vozniško dovoljenje, št. 16948. g-61325
Markovič Milovan, Kropa 3a, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23312.
g-61351
Markovič Stevan, G. Pičica, Zvornik, potrdilo o opravljeni šoli za voznike motornih
vozil-kvalifikacija, izdano leta 1977.
s-61081
Marsetič Bojan, Farančan 5 Sv. Anton,
Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje družboslovne in ekonomske šole, Koper. g-61030
Martinc Bogdan, Trpinčeva ulica 86 B,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1969. s-61249
Marčeta Peter, Prežihova 38, Celje, listino. g-61175
Marčič Aleš, Ulica Francoskih žrtev 27,
Celje, spričevalo. p-61073
Marčič Rok, Kazika 3, Gozd Martuljek,
letno spričevalo za šolsko leto 1983/84.
g-61034
Matelič Peter, Jevšček 9 A, Tolmin, vozniško dovoljenje. p-6015
Matijaševič Dragana, Adamičeva 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
44658. s-61260
Matič Ivica, Dolinska cesta 480, Koper,
delovno knjižico. g-61106
Maver Petra, Bevkova 17, Celje, listino.
p-61061

Stran 4816

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 61 – 3. X. 1997

Mavri Joško, Budanje 1/C, Vipava, original maturitetno spričevalo Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1975.
g-61246

Murko Stanislav, Apače 2P, Lovrenc,
spričevalo o končani Poklicni šoli za voznike, izdano leta 1976, št. IV II 224. g-61236

Pavlin Borut, Kajuhova 10, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
1116. g-61302

Murovec Tine, Grčna 36, Nova Gorica,
potrdilo o znanju CPP, izdala UE Nova Gorica. p-61009

Pegan Vilma, Pod Lipami 54, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014124, reg. št. 154995. s-61040

Meden Jurij, Vipotnikova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000063, št. reg. 208935. s-61089

Nikolič Marko, Seidlova 64, Novo mesto, kupone avtomobilskega zavarovanja, št.
190084. g-61305

Pejanovič Duško, Čopova 7, Brežice, zaključno spričevalo Srednje teh. šole v Krškem. g-61242

Njivar Drago, Videm 14A, Sv. Jurij ob
Ščavnici, listino. g-61173

Medved Franc, Metleče 68, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 06125.
p-61002

Novak Janez, Šentgotard 4, Trojane, hranilno knjižico št. 01-173, izdano pri Zasavski hranilni kreditni službi Zagorje. p-61065

Perič Robert, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št,
S90586, reg. št. 147621. s-61275

Mekuč Brigita, Tupaliče 66, Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1997. s-61095

Novšak Alojz, Mrtovec 8A, Boštanj, diplomo Srednje šole tehniških in zdravstvenih usmeritev, Novo mesto, št. 111/90.
s-61367

Maček Marija, Na Kresu 20, Železniki,
spričevalo 1. 2. 3. 4. letnika in maturitetno
spričevalo Šubičeve gimnazije, izdani na
ime Čadež Marija. s-61250

Meljnjak Štefan, Reška 11, Ljubljana,
delovno knjižico. s-61202
Melkić Abid, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil na Ježici, izdano leta 1984.
s-61084

Nuhanović Esad, Šmartno 45, Šmartno
pod Šmarno goro, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole,
izdano leta 1983. s-61056

Petkovič Andrej, Pod Gradom 2B, Celje,
preklic zaključnega spričevala Srednje tehniške šole, objavljenega v UL 56/97.
g-61023
Petkovič Damjan, Liboje 54/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24645,
izdala UE Žalec. p-61113
Petrovič Alojzija, Nova vas 45a, Ptuj,
zaključno spričevalo izdano na ime Sus
Alojzija, leta 1973/74. g-61304

Obad Brane, Glavni trg 25, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1066527,
reg. št. 36633, izdala UE Kranj. g-61237

Petrovski Bojan, Gosposvetska 13,
Kranj, zaključno spričevalo ŠC Iskra Kranj,
izdano leta 1985. g-61177
Pevec Diana, Sela pri Raki 9, Raka, spričevalo OŠ Raka, izdano leta 1983. g-61229

Mencej Matjaž, Medvedova cesta 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1980. s-61190

Oblak Janez, Kladje 2, Krmelj, vozniško
dovoljenje. p-61071
Oblak Urška, Brezje 4, Brezje, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole. g-61168

Merčun Dragica, Bišče 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B. g-61018

Ogradi Tomaž, Milčinskega 14, Celje,
spričevalo, izdano leta 1992/93. p-61092

Pečar Barbara, Ulica Marjana Kozine 53,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra-poklicne gradbene šole v Nevem mestu, izdano leta 1996. s-61074

Menard Irena, Topniška 70, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 04315.
s-61092

Mešiček Tatjana, Armeško 37, Brestanica, spričevalo 2. letnika Šole za gostinstvo
in turizem, Novo mesto, izdano leta 1991/
92. g-61328
Miklič Anica, Draveljska 14, Ljubljana,
diplomo Filozofske fakultete. s-61210

Ogrešević Sead, Ulica Lojzke Štebijeve
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228875, reg. št. 133659. s-61008
Okanovič Zlatko, Berdajsova 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
932083, št. reg. 159295. s-61156

Miličič Nevenka, Marušičeva 13, Koper,
spričevalo o končani OŠ. g-61353

Okić Fadil, Trg 25. maja 11, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6660,
izdala UE Ribnica. s-61257

Mohar Matija, Visoko 15, Visoko, spričevalo 3. letnika SKCPŠ, Škofja Loka, izdano leta 1995/96. s-61296

Oprešnik Andrej, Graščinska 28, Prebold, listino. p-61030

Mojkić Šahbaz, Ribarjeva 7a, Celje, zaključno spričevalo Poklicne šole za voznike
motornih vozil, Ježica. s-61207
Močilnikar Tomaž, Rosna pot 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
229071, reg. št. 5362. s-61274
Mrevlje Kristina, Tabor 30, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-61171
Mulej Barbara, Pot pod Gradiščem 8,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227888, reg. št. 40592, izdala UE Kranj.
g-61141
Mundjar Boris, Vojkova 10, Postojna,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika SGŠ Radenci,
izdano leta 1979/80, 1980/81, 1981/82.
g-61119

Orel Tanja, Stična 128, Ivančna Gorica,
maturitetno spričevalo Srednje šole Josip
Jurčič, izdano leta 1997. s-61069
Osolin Marija, Ljubljanska 35, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4582,
izdala UE Kamnik. s-61088
Otrin Mitja, Sketova 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934255,
reg. št. 167850. s-61133

Pečenko Tatjana, Tabor 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10519337, št. reg. 129918. s-61085
Pečovnik Petra, Luče 39, Luče, spričevalo 1. letnika. p-61078
Pintar Jana, Šutne 90, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 25737, izdala
UEKranj. s-61002
Pirec Marjan, Marušičeva 9, Piran, vozniško dovoljenje, št. 8047. g-61352
Planinc Franc, Pot na Brdo 10, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10621,
izdala UE Laško. p-61081
Planko Romana, Turno 19, Slivnica, vozniško dovoljenje. p-61041
Platovšek Lešnik Petra, Pri Opekarni 1,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Miloša Zidanška v Mariboru, izdano na ime Lešnik Petra. g-61108

Ovjakovič Oliver, Podgorje 13, Celje,
vozniško dovoljenje. p-61072

Požes Elizabeta, Dolenji Bodboršt 2,
Trebnje, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole, Novo mesto, izdano na ime Barbo Elizabeta leta 1991/92. s-61181

Pažon Ivan, Plešičeva 35, Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne šole za avtomehanike, Maribor, izdano leta 1961. s-61194

Poberaj Miha, Ulica Bratov Učakar 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpituSŠER, izdano leta 1997. s-61368

Paravan Ana, Cesta na Markovec 51, Koper, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika Gimnazije Koper. g-61102

Podlesnik Klavdija, Graškogorska 20,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19879. p-61005
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Podlesnik Srečko, Kovaška cesta 33, Lovrenc na Pohorju, spričevalo o končani šoli
za voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1967. s-61263

Ravnikar Alenka, Begunjska 21, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18311.
g-61123

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper, evidenčni list za čoln št. 02/03-1442/80-94.
g-61138

Podobnik Tilen, Dražgoška 28, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete. s-61212

Režun Karmen, Cesta 9. Avgusta 8/b,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9625, izdala UE Zagorje. s-61291

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02/13/2139/16-90. g-61139

Poglajen Sašo, Gradišče 18A, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10765.
s-61144

Rehar Natalija, Šalek 86, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26294.
p-61003

Selačn Vlasta, Tepanje 108, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu.
p-61017

Pogorelec Nataša, Kostevc 7, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5232, izdala UE Ribnica. s-61083

Rehar Peter, Na Produ 10, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 491790,
izdala UE Ajdovščina. s-61149

Seničar Andrej, Lanišče 54, Škofljica,
zavarovalno polico št. 0775271, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-61027

Poklič Zvonko, Mala Mislinja 33, Mislinja, spričevalo 8. razreda OŠ Mislinja.
g-61169

Reisner Alenka, Vrhpolje pri Moravčah
63, Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6962, izdala UE Kamnik. g-61116

Serdoner Andreja, Gerbičeva 51A, Ljubljana, dijaško vozovnico št. 34788. s-61362

Pokorn Jalen, Sv. Duh 190, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 22176, izdala UE Škofja Loka. s-61217

Resman Petra, Gregorčičeva 25, Radovljica, preklic o zaključnem izpitu, objavljenem v UL 54/97. g-61012

Polenšek Jože, Toplarniška 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol-avtomehanska šola, št. 78,
izdano leta 1968. s-61225

Retar Tatjana, Zikova 10, Kamnik, indeks. g-61334

Popovič Gregor, Dergomaška 28, Ljubljana, indeks Ekonomske poslovne fakultete Maribor. s-61269
Porič Enisa, Klanska 15, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134277,
reg. št. 214366. s-61215
Potočnik Mateja, Zasip-Sebenje 4, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21446.
g-61348
Počivavšek, Drapšinova 9, Celje, spričevalo št. 25279. p-61047
Prijon Alma-Puc, Dolinska 46/F, Koper,
zaključno spričevalo Srednje komercialne
šole Nova Gorica, izdano na ime Puc Alma,
izdano leta 1964. g-61239
Prinčič Danijela, M. Kogoja 40, Nova
Gorica, diplomo št. I-TD/508, izdano leta
1988. g-61329
Pudgar Suzana, Luče 106, Luče, spričevalo 1. letnika. p-61077
Punčuh Žarko, Prešernova 7, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 5926.
p-61108

Rešid Damir, Dolovi bb, Bosanska Krupa, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šolev Ljubljani, izdano leta 1990. s-61282
Ribarič Mladen, Dragonja 34, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, št. 6038, izdala UE
Piran. g-61343
Ristovski Janja, Bistričica 11/A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17053, izdala UE Kamnik. s-61160
Robert Tomaž, Izola, delovno knjižico.
p-61080

Sevšek Peter, Novi Dom 32A, Trbovlje,
zaključno spričevalo Strjno tehn. šole Trbovlje, izdano leta 1983. g-6130
Sinur Betka, Drečji vrh 18, Novo mesto,
spričevalo ozaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta
1992. s-61055
Sivec Bernard, Lig 26, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. g-61338
Skočaj Jožef, Livade 26, Izola, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/
13-1429/12-76. g-61174
Slana Kristina, Rucmanci 27, Sv. Tomaž, spričevalo PSP Ptuj, izdano leta 1978/
79. g-61009
Sluga Robert, Luterje 36, Ponikva, vozniško dovoljenje, št. 10800. p-61020

Rogelja Magda, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-61112

Smiljanić Nenad, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, 8. delnic M banke, št. 01016199.
s-61251

Rogelja Magda, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, listino. p-61082

Smole Goran, Šmiklavška 4, Ljubečna,
delovno knjižico. p-61074

Rom Jurij, Ogorevc 4, Štore, spričevalo.
p-61107

Smrajc Ksenija, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972504, reg. št. 161594. s-61122

Rous Janko, Pot v Trojice 27, Vrhnika,
indeks Fakultete za organizacijske vedeKranj. s-61268
Rous Marija, Ivanci 70, Bogojina, vozniško dovoljenje št. 11374. p-61044
Rošer Alojz, Klanc 52, Dobrna, zaključno spričevalo. p-61103

Soklič Anton, Novo Polje cesta XV 24,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101058224, izdala Zavarovalnica Slovenika. s-61094
Sorbara Petra, Pivška 5, Postojna, delovno knjižico. s-61376
Sovinc Jožef, Kosovelova 17, Celje, delovno knjižico. g-61103

Pureber Mitja, Kamnogoriška 49, Ljubljana, indeks Madicinske fakultete -2. del.
s-61145

Rus Robert, Viška cesta 69B, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektrotehniko.
s-61294

Pušnik Miran, Mocherjeva 2, Ljubljana,
spričevalo OŠ Danile Kumar, izdano leta
1983. s-61371

Saje Danica, Matije Tomca 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, št. 11907, izdala UE
Domžale. s-61050

Radulj Bela, Prištinska 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 42747,
reg. št. 161142. s-61211

Salešević Elvira, Knezova 2a, Ljubljana,
indeks Srednje trgovske šole v Ljubljani.
s-61323

Ragelj Marija, Alpska cesta 848, Lesce,
delovno knjižico. g-61312

Savanovič Gvozde, Trg Svobode 26, Tržič, letno vozovnico Tržič-Kranj. g-61354

Stankovič Elvis, Pot 27. Julija, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomskein
Gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1993/94.
s-61152

Ramič Azra, Ulica U. Kejžarja 1, Jesenice, spričevalo OŠ Prežihov Voranc. g-61038

Savič Robert, Miličinskega 14, Celje,
spričevalo. p-61106

Stojakovič Milorad, Na Otoku 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 17725. p-61040

Sovinc Jožef, Kosovelova 17, Celje, diplomo Ekonomske fakultete. g-61104
Stanišić Boško, Povšetova 44, Ljubljana, diplomo Šole za voznike, Ježica. s-61162
Stanič Rihard, V. Prekom. brigad 6, Celje, listino. p-61083
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Stojanovič Milorad, Polanškova 34,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto, izdano leta
1976 pod št. 2824. s-61067

Štupnik Anton, Videm 39B, Videm Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 1913, izdala UE Grosuplje. s-61045

Verbič Samo, Seidlova 60, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15006,
izdala UE Novo mesto. g-61148

Šumer Miloš, Cesta na Zlato polje 9,
Kisovec, spričevalo 2. letnika Šole za prodajalca, izdano leta 1977/78. s-61234

Veršnik Nina, Gornji log 16, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15788,
izdala UE kamnik. s-61065

Strahinič Marko, Center 147, Črna, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne, izdanoleta 1995/96. g-61184
Strmčnik Leon, Plešivec 45, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19170,
izdala UE Velenje. s-61061

Šušteršič Anton, Pšična pot 8, Dobova,
vozniško dovoljenje. p-61109
Šušteršič Marko, Igriška 83, Maribor, indeks Biotehniške fakultete. s-61218

Stupar Zvezdana, Miholovec 3c, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9517. p-61115

Šučur Vesna, Groharjevo naselje 5, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja. s-61205

Sušek Anton, Spodnja Vižinga 43/C, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2387, izdala UE Radlje ob Dravi. p-61063

Talič Hajrudin, Mariborska cesta 12, Celje, zavarovalno polico št. AO 0426909, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-61285

Svete Alenka, Bohinska Bela 133/a, Bohinjska Bela, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije, izdano na ime Ahačič Alenka
leta 1980. g-61337
Šajn Vanja, Prešernova 4, Ilirska Bistrica, delovno knjižico št. 10150, ser. št.
0276128. g-61283
Šajna Primož, Šalek 10, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, Tehniška elektro šola, izdano leta 1983/84.
p-61117
Šaldić Fatime, Aškerčeva ulica 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26928. p-61001
Šanjić Saša, Breg 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrošole v
Ljubljani, izdano leta 1996. s-61118
Šimnovec Petra, Hribarjeva 26, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. Y 27104,
izdala UE Domžale. s-61224
Šinkec Zdenko, Šmarješke Toplice 184,
Šmarješke toplice, potrdilo o znanju CPPreg. št. 36/97, izdala UE Novo mesto.
g-61286
Šmit Alojz, Tlake 59, Rogatec, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča, izdano leta 1981. s-61335
Šolinc Nežika, Žepina 6, Škofja vas, spričevalo. p-61021
Šoškič Muhamed, Šmarje 11, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št. 26554.
g-61100
Štefanec Anja, zavarovalno polico št.
12374. p-61027
Štendler Jerneja, Štrukljeva 4, Radovljica, vozovnico Alpetour. g-61006
Štrasberger Stanko, Zloganje 35, Škocjan, delovno knjižico, izdano leta 1997.
g-61127
Štuhec Elizabeta, Mazovčeva pot 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 240996, reg. št. 167060. s-61287

Tarle Rajko, Kratka pot 3, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17886, izdalaUE Domžale. s-61120
Tavčar Etbin, Dutovlje 39, Dutovlje, zavarovalno polico 1-AO-01 05II398. g-61146
Tomažič Nika, Kidričeva 106, Trzin,
spričevalo od 1 - 8 razreda OŠ Trzin.
s-61254
Tomažič Tina, Kidričeva 106, Trzin,
spričevalo od 1 - 6 razreda OŠ Trzin.
s-61255
Tomažič Urša, Kidričeva 106, Trzin,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, šolsko leto
1996/97. s-61253
Tominc Janez, Vrhpolje pri Moravčah
40, Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 187591, izdala UE Domžale.
s-61063
Toni Stanislav, Podlimbarskega 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041878, reg. št. 22574. s-61001
Točaj Sintija, Škapinova 3, Celje, delovno knjižico. g-61303
Trebec Barbara, Kresniške Poljane 91,
Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdano 30. 6. 1992 in indeks izdan 23. 6.
1989, izdala Srednja zdravstvena šola in
Gimnazija, Ljubljana, Šubičeva 1. s-61383
Trobina Danilo, Pohorska 89, Vuzenica,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 133/79
Poklicne lesarske šole. p-61024
Trček Erika, Jačka 13, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968017, reg.
št. 5670. s-61317
Turnšek Tanja, Cesta v Lokrovec 35, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42227. s-61003

Viderman Branko, Trg Svobode 15, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5842, izdala UE Ravne na Koroškem. g-61114
Vidic Janez, Ribno Triglavska 10, Bled,
spričevalo Srednje elektro in strojne šole,
Kranj, izdano leta 1995/96. g-61033
Vidic Romana, Breg ob Savi 45, Mavčiče, vozovnice Alpetour št. 418232, izdano
na ime Vidic Nataša. g-61178
Vidra Ivan, Topniška 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št. S 354230,
reg. št. 35302. s-61261
Vindišar Jure, Novo Polje III 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S596769, reg. št. 196311. s-61201
Virant Marko, Pod hribom c. II/32, Grosuplje, delovno knjižico. s-61258
Vitamvas Branko, Zadružna 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1051598, reg. št. 121903. s-61379
Vitez Marija, Vrhpolje 21, listino.
p-61042
Vogrič Žarko, Krožna cesta 12 Vrtojba,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BF,
izdala UE Nova Gorica. p-61068
Vovk Katarina, Martinova 65, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026278, reg. št. 206094. s-61204
Vrbanek Josip, Stojavnica 24, Hrvatska,
diplomo Srednje šole tehniških in zdravstvene usmeritve Boris Kidrič, Novo mesto.
s-61265
Vrečko Anita, Šentrupert 93/b, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9385,
izdala UE Laško. p-61046
Vrečko Anita, Šentrupert 93, Šentrupert,
vozniško dovoljenje. p-61060
Vrhovec Damjana, Pot V Boršt 3, Ivančna Gorica, indeks Višje strokovne šole zagostinstvo in turizem, Bled, izdano leta
1996. s-61365

Ujčič Beatrice, Cesta na Markovec 23,
Koper, zavarovalno polico št. 217547.
g-61238

Vujanič Nikola, Niški put 12, Leskovac,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole-smer natakar, izdano leta 1982.
s-61357

Veble Vladimir, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, spričevalo Srednje tekstilne šole
Kranj, izdano na ime Pluher Edi za šolsko
leto 1956-1960. s-61071

Vuk Hilda, Čolnarska cesta 5, Vrhnika,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano na ime Beljuli Hilda leta
977/78. s-61318
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Zadnikar Darij, Črtomirova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1190701, št. reg. 47545. s-61077
Zajec Tanja, Zagrad 8, Radeče, indeks
Srednje tehniške šole Celje. g-61187
Zakovšek Katja, Tomšičeva 1, Žalec,
spričevalo. p-61048
Zazijal Nataša, Cesta na Roglo 67, Zreče, spričevalo. p-61019
Zorko Marjan, Kovinarska 12, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15029.
p-61013
Zorko Marjan, Kovinarska 12, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15029.
p-61036

Zupanec Urška, Ulica XIV. Divizije 54,
Rogaška Slatina, indeks Filozofske fakultete. s-61135
Zupančič Marta, Ob Ljubljanici 92, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811679, reg. št. 62221. s-61297
Zver Drago, Slape, Slatina, zaključno
spričevalo. p-61053
Žavski Vanja, Pod Kostanji, Celje, delovno knjižico. p-61070
Žbogar Matej, Grajska cesta 48, Kanal,
potrdilo o znanju CPP, izdala UE Nova Gorica. p-61008
Železnik Marjanca, Krmelj 99, Krmelj,
spričevalo. p-61049

Železnikar Emil, Majaronova 18, Ljubljana, indeks Srednje agroživilske šole.
s-61051
Žgeč Miran, Dornava 50, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 30062, izdala UE Ptuj. g-61185
Žumer Aleš, Ragovnik 38, Železniki, zavarovalno polico št. 0430481 A. g-61039
Župec Tomaž, Hubadova 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok, Ljubljana, izdano leta 1992.
s-61364

Pravkar izšlo!

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
POKLICEV
Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se
je v slovenskem prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo
uporabljajo v vseh uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov.
Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna klasifikacija poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacionalni standard. Knjiga z obsežnimi pojasnili, shematskimi prikazi,
opisi skupin poklicev, sistematičnim in kodirnim seznamom poklicev in seveda s samo standardno klasifikacijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih
poraja uvajanje tega novega klasifikacijskega orodja. Založba ČZ Uradni list
RS je knjigo izdala skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na koncu knjige povzeli njeno vsebino tudi v angleškem
jeziku.

Cena 4200 SIT

(10429)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV IN JAVNIH
NAROČILIH
S POJASNILI
Nov naslov, nova barva ovitka in, kar je bistveno - nova vsebina, so bistvene
značilnosti zelo iskane knjižice v Zbirki predpisov. V zadnjem delu knjige, ki
obsega več kot 500 strani, so objavljena uvodna pojasnila Alenke Mordej k zakonu
o javnih naročilih, omenjeni zakon, odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, navodilo o vsebini in obliki obrazcev ter vzorci vseh obrazcev.
Za zakonom o graditvi objektov je v knjižici statut inženirske zbornice. Sledijo pa
nove določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki so začele
veljati 25. julija 1997. Objavljamo tudi nov zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97 z dne 24. julija 1997) in še veljavne člene iz prejšnjega zakona o
stavbnih zemljiščih. Na pobudo Ministrstva za okolje in prostor, smo dodali tudi še
veljavne podzakonske predpise: navodilo o metodologiji za pripravo investicijskega
programa urejanja stavbnih zemljišč, navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega
dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno
omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav.
Pred povzetkom členov o gradbeni pogodbi iz zakona o obligacijskih razmerjih s
komentarjem je objavljen tudi zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
ki je začel veljati zadnje dni julija 1997.
Cena: 3255 SIT

(10428)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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