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Sodni register

CELJE

Rg-102916

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03187 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SPEKTER, podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, Kardeljeva
83, Žalec, d.o.o., sedež: Kardeljeva 83, Ža-
lec, pod vložno št. 1/01373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5343682
Firma: SPEKTER, podjetje za zunanjo

in notranjo trgovino, Savinjska cesta 79,
Žalec, d.o.o.

Sedež: Žalec, Savinjska cesta 79
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirh Drago, Žalec, Savinj-

ska cesta 79, vstop 30. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije, 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo, 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov, 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje, 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-102917

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02337 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ARIES DESIGN, import,
export, proizvodnja in oblikovanje, d.o.o.,
Ločica 34, Polzela, sedež: Ločica 34, Pol-
zela, pod vložno št. 1/02464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo deležev, za-
stopnikov ter dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5482917
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sitar Borut, Žalec, Ipav-

čeva ulica 14, vstop 29. 4. 1994, vložek
1,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kočevar Klavdija, Polzela, Ločica ob Savi-
nji 34, vstop 7. 12. 1990, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kočevar Klavdija, razrešena
10. 5. 1994; direktor Sitar Borut, Žalec,
Ipavčeva ulica 14, imenovan 29. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izolacij-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-

njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-102919

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02865 z dne 12. 11. 1996
pri  subjektu  vpisa  ROALF  EXPORT-
IMPORT, d.o.o., Ljubljanska cesta 32,
Celje, sedež: Ljubljanska cesta 32, Celje,
pod vložno št. 1/04525/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655340
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Forstner Alojz, vložek

1,200.000 SIT in Forstner Robert, vložek
306.000 SIT, oba Celje, Ljubljanska cesta
32, vstopila 4. 7. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5150 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pod šifro dejavnosti 67.13 samo menjal-
nice in zastavljalnice.

Rg-102920

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03963 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa WILMAR, mešano podjet-
je za trgovino in storitve Export-Import,
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d.o.o., Trdinova 2a, Škofja vas, sedež: Tr-
dinova  2a,  Škofja  vas,  pod  vložno  št.
1/05680/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5779561
Firma: WILMAR, trgovina in storitve,

Export-Import, d.o.o., Škofja vas
Skrajšana  firma:  WILMAR,  Export-

Import, d.o.o., Škofja vas
Osnovni kapital: 1,602.208 SIT
Ustanovitelja: Jugovič Marinko, izstopil

25. 11. 1994; Seles Marija, Celje, Veselova
10, vstop 30. 3. 1993, vložek 801.104 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Seles Uroš, Ce-
lje, Veselova 10, vstop 12. 12. 1994, vložek
801.104 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jugovič Ivan, razrešen 25. 11. 1994;
Seles Marija, razrešena kot v.d. direktorice
in ponovno imenovana kot direktorica 12.
12. 1994, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102922

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04234 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SOUND-TECH, studio za
estradno dejavnost, d.o.o., Radeče, sedež:
Vrhovo 47, Radeče, pod vložno št.
1/05601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772621
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škorja Bruno, izstopil 31.

12. 1994; Kmetič Tomaž, Radeče, Ul. Mila-
na Majcna 25, vstop 26. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo, 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-

nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-102923

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00173 z dne 5. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEJA, proizvodnja, storitve
in marketing, d.o.o., Celje, Vojkova 13,
sedež: Vojkova 13, Celje, pod vložno št.
1/05903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 16. 3. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5819067
Firma: ELEJA, proizvodnja, storitve

in marketing, d.o.o., Celje, Cesta v Tr-
novlje 7

Skrajšana firma: ELEJA, d.o.o., Celje,
Cesta v Trnovlje 7

Sedež: Celje, Cesta v Trnovlje 7
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1996:

2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev, 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industri-
jo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo, 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971  Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanja zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme na industrij-
sko procesno krmiljenje, 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 4531 Električne inštalacije; 50101 Tr-

govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi, 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin,  živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
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za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo, 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo, 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-

vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri 51.18 brez farmacevtskih izdel-
kov, pri šifri 74.12 pa brez revizijske dejav-
nosti.

Rg-102924

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02470 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa VELTRON, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kot 13, Rogaška Slatina, sedež:
Kot 13, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/01482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5361630
Osnovni kapital: 2,083.000 SIT
Ustanovitelja: Fuhrer Tanja in Fuhrer

Marjan, oba Rogaška Slatina, Kot 13, vsto-
pila 21. 3. 1996, vložila po 1,041.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-102925

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02001 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa LOŽ COMMERCE, d.o.o.,
trgovina, storitve, proizvodnja, Kovaška
cesta  29b,  Zreče,  sedež:  Kovaška  cesta
29b, Zreče, pod vložno št. 1/05798/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5796920
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ložak Vlado, Zreče, Ko-

vaška cesta 29b, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102929

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00934 z dne 29. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5924502
Firma: Osnovna šola Marjana Nemca

Radeče
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Radeče, Šolska pot 5
Ustanovitelj: Občina Radeče, o.s., Rade-

če, Ulica Milana Majcna 1, vstop 12. 7. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Pal Karolina, Laško, Trsteniška uli-
ca 2, imenovana 22. 6. 1992, zastopa zavod
brez omejitev, razen pri sklepanju o investi-
cijah oz. investicijsko vzdrževalnih delih na
objektih zavoda, o nakupu učne tehnologi-
je, igral in druge opreme ter pogodb o naku-
pu in odtujitvi nepremičnin potrebuje  sklep
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Rg-102930

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00915 z dne 29. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06547/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5924324
Firma: Vrtec Laško

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Laško, Cesta na Svetino 2a
Ustanovitelj: Občina Laško, o.s., Laško,

Mestna ulica 2, vstop 25. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Jan Ljudmila, Laško, Lahomno 39,
imenovana 31. 5. 1995, zastopa zavod brez
omejitev kot v.d. ravnatelja, razen pri skle-
panju pogodb o investicijah oz. investicij-
sko-vzdrževalnih delih na objektih zavoda,
o nakupu učne tehnologije, igral in druge
opreme ter o nakupu in odtujitvi nepremič-
nin potrebuje sklep ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-102931

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00916 z dne 29. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06546/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5924332
Firma: Osnovna šola Primoža Trubar-

ja Laško
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Laško, Trubarjeva ulica 20
Ustanovitelj: Občina Laško, o.s., Laško,

Mestna ulica 2, vstop 25. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Mulej Irena, Laško, Badovinčeva
ulica 18, imenovana 18. 6. 1992, zastopa
zavod brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb o investicijah, oziroma investicij-
sko-vzdrževalnih deli na objektih zavoda, o
nakupu učne tehnologije, igral in druge
opreme ter o nakupu in odtujitvi nepremič-
nin potrebuje sklep ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju.

Rg-102933

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00935 z dne 29. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5924529
Firma: Vrtec Radeče
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Radeče, Šolska pot 9
Ustanovitelj: Občina Radeče, o.s., Rade-

če, Ulica Milana Majcna 1, vstop 12. 7. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Hudoklin Cvetka, Radeče, Pot na
Brod 6, imenovana 12. 7. 1995, zastopa za-
vod brez omejitev, kot vršilka dolžnosti rav-
nateljice, razen pri sklepanju pogodb o in-
vesticijah oziroma investicijsko-vzdrževal-
nih delih na objektih zavoda, o nakupu učne
tehnologije, igral in druge opreme ter po-
godb o nakupu in odtujitvi nepremičnin po-
trebuje sklep ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-102934

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02191 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa VISING, ekonomika - or-
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ganizacija, trgovanje - zastopanje, izdel-
ki - storitve, d.o.o., Mozirje, Ulica Šlan-
drove brigade 12, sedež: Ulica Šlandrove
brigade  12,  Mozirje,  pod  vložno  št.
1/03006/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5510104
Firma: VISING, ekonomika - organi-

zacija, trgovanje - zastopanje, izdelki -
storitve, d.o.o., Mozirje

Skrajšana firma: VISING, d.o.o., Mo-
zirje

Sedež: Mozirje, Praprotnikova 12
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Vida, vložek

1,575.000 SIT in Skok Srečko, vložek
675.000 SIT, oba Mozirje, Praprotnikova
12, vstopila 19. 7. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2212 Izdajanje časopisov; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecialziranih prodajalnah; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov, 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Družba pri dejavnosti po šifro J 67.13
lahko opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic, pri dejavnosti pod šifro K 74.12
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-102935

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03142 z dne 25. 11. 1996 pri

subjektu vpisa EPROS, elektro storitveno
trgovsko podjetje, d.o.o., Braslovče, se-
dež: Rakovlje 16, Braslovče, pod vložno
št. 1/03335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme, zastopnika in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5564042
Firma: EPROS, elektro storitveno tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EPROS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,871.200 SIT
Ustanovitelja: Strojanšek Darko in Stro-

janšek Anton, oba Braslovče, Rakovlje 16,
vstopila 11. 12. 1991, vložila po 935.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Strojanšek Darko, Braslovče, Rakov-
lje 16, razrešen 20. 5. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-102936

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04180 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PIP, proizvodnja in proda-
ja elektrotehničnih, kovinskih in plastič-
nih izdelkov, d.o.o., Titovo Velenje, se-
dež: Toledova 3, Titovo Velenje, pod vlož-
no št. 1/01522/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5870984
Firma:  PIP,  proizvodnja  in  prodaja

elektrotehničnih, kovinskih in plastičnih
izdelkov, d.o.o., Žalec

Skrajšana firma: PIP, d.o.o.,Žalec
Sedež: Žalec, Studence 1
Osnovni kapital: 1,700.472 SIT
Ustanovitelj: Jezernik Jože, Žalec, Stu-

dence 1, vstop 10. 2. 1990, vložek 1,700.472
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Plazar Slavko, razrešen 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
0125 Reja drugih živali; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig,vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-

rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati: 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov, 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80101 De-
javnost vrtec in predšolsko izobraževanje;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-102941

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00717 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa CELJSKI SEJEM, d.o.o.,
Celje, sedež: Dečkova 1, Celje, pod vložno
št. 1/00469/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanje, člane nadzornega sveta,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5159636
Firma: CEJSKI SEJEM, družba za or-

ganiziranje in prirejanje sejmov, šport-
nih in kulturno zabavnih prireditev, d.d.

Skrajšana firma: Celjski sejem, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 422,326.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, vstop 28. 5. 1996, vložek 12,397.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, vstop
28. 5.1996, vložek 12.397.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, vstop 28. 5.
1996, vložek 24,794.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 28. 5. 1996, vložili 10,887.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci interne razdelitve, vstopili 28. 5. 1996,
vložili 24,794.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Sklad za razvoj - za program no-
tranjega odkupa, vstop 28. 5. 1996, vložek
38,703.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mestna občina Celje, Celje, Trg celjskih
knezov 9, vstop 28. 5. 1996, vložek
157,747.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenske železarne, d.d., Ljubljana,
Gerbičeva 98, vstop 28 .5. 1996, vložek
17,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana,
Celovška 71, vstop 28. 5. 1996, vložek
24,060.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
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ja; AERO, kemična, grafična in papirna in-
dustrija, d.o.o., Celje, Kocenova ul. 4, vstop
28. 5. 1996, vložek 31,752.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Banka Celje, d.d.,
Celje, Vodnikova 2, vstop 28. 5 .1996, vlo-
žek 12,428.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavarovalnica TRIGLAV, d.d., Ljub-
ljana, Celje, Mariborska cesta 1, vstop 28.
5. 1996, vložek 6,767.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; EMO, emajlirnica, me-
talna industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Ma-
riborska cesta 86, vstop 28. 5. 1996, vložek
48,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:  Pan-
gerl Franc, Celje, Lahovna 11, razrešen 28.
5. 1996  kot v.d. direktorja in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brezigar Mar-
ko, Cerovšek Jože, Gracer Roman, Javoršek
Janez, Knafelc Franc, Marovt Janez in Šu-
šterič Andrej, vsi vstopili 28. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6312 Skladišče-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na

podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00784/01184-1996 z dne 10. 9. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s sklepom Srg 96/917 z dne 29. 11.
1996.

Rg-102942

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01882 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa MS Komunikacija, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Hribarjeva 3, Celje, pod vložno
št. 1/02201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5432693
Sedež: Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 1,668.519 SIT
Ustanoviteljica: Mastnak Renata, Ponik-

va, Ponikva 5a, vstop 26. 10. 1990, vložek
1,668.519 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-

trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo, 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki,
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,  5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov, 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske 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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pri dejavnosti K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijskih dejavnosti; pri dejav-
nosti G 51.18 družba ne sme opravljati po-
sredništva s farmacevtskimi izdelki.

Rg-102946

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03348 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa VARIOFORM, podjetje za
proizvodnjo in trgovino umetnih mas,
d.o.o.,  Braslovče,  sedež:  Braslovče  26,
Braslovče, pod vložno št. 1/06243/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe z dne 18. 7. 1994,
spremembo firme, sedeža in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5828309
Firma: VARIOFORM, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino umetnih mas, d.o.o.
Skrajšana firma: VARIOFORM, d.o.o.
Sedež: Žalec, Novo Celje 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Friedrich Thurn und Taxis, razrešen
18. 7. 1994; direktor Binder Kurt, Trais-
kirschen, Dr. Adolf Scharfstrasse 20, ime-
novan 18. 7. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-102951

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02604 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PITAGORA, finančni ser-
vis, elektro storitve, d.o.o., sedež: Ivanov
hrib 8, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5721474
Osnovni kapital: 1,578.237 SIT
Ustanovitelj: Tepeš Robert, Rogaška Sla-

tina, Ivanov hrib 8, vstop 28. 10. 1992, vlo-
žek 1,578.237 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-102955

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02490 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa H E M A, oživljanje kultur-
ne dediščine, svetovanje, inženiring,
d.o.o., Podsreda 37, Podsreda, sedež: Pod-
sreda  37,  Podsreda,  pod  vložno  št.
1/03058/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter iz sredstev družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5519667
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Kramberger Dušan, Ljub-
ljana, Melikova 98, vstop 31. 7. 1991, vlo-
žek 1,500.000, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102956

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02952 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ITALY FASHION, prodaja tekstila,
d.o.o., Slatinski dom, Rogaška Slatina, se-
dež: Slatinski dom, Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/06085/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5820308
Osnovni kapital: 1,525.178 SIT
Ustanoviteljica: Bratos Lucia, Trieste,

Bianko Spino 30, vstop 30. 4. 1993, vložek
1,525.178 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102959

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03722 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa VEMATIC, podjetje za procesni in-
ženiring, d.o.o., Velenje, sedež: Prešerno-
va 8, Velenje, pod vložno št. 1/04081/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in iz sredstev družbe ter spremembo firme in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5614902
Firma: VEMATIC, procesni inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: VEMATIC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,762.000 SIT
Ustanovitelji: Terče Bojan, Velenje,

Meškova 1, vstop 18. 3. 1992, vložek
587.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jeram Milan, Velenje, Cesta pod Parkom
11, vstop 18. 3. 1992, vložek 587.333,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lahovnik
Marjan, Velenje, Malgajeva 2, vstop 26. 11.
1993, vložek 587.333,33 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:  Ter-
če Bojan, Velenje, Meškova 1, razrešen in
ponovno imenovan za direktorja 24. 8. 1994,
družbo zastopata najmanj dva direktorja
skupno in neomejeno; družbenik Jeram Mi-
lan, Velenje, Cesta pod Parkom 11, razre-
šen 24. 8. 1994 in imenovan za direktorja,
družbo zastopata najmanj dva direktorja
skupno in neomejeno; direktor Lahovnik
Marjan, Velenje, Malgajeva 2, imenovan 24.
8. 1994, družbo zastopata najmanj dva di-
rektorja skupno in neomejeno

Rg-102962

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02206 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa PPS PRIZMA, podjetje za po-
slovne storitve, d.o.o., Parižlje 10c, Bra-
slovče, Žalec, sedež: Parižlje 10c, Žalec,
pod vložno št. 1/01556/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5365333
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vrečko Jože, Braslovče,

Parižlje 10c, vstop 21. 3. 1990, vložek
627.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Šmid Andrej, Velenje, Cesta I št. 31, vstop
21. 3. 1990, vložek 246.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šmid Stanko, Ljubljana,
Goriška ulica 71, vstop 21. 3. 1990, vložek
627.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102963

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03629 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa EKO, odvoz in deponiranje
komunalnih in drugih odpadkov ter tr-
govina, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež:
Celjska 3, Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/01984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo sedeža in
uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401542
Sedež: Slovenske Konjice, Tattenbac-

hova 5d
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zver Franc, Slovenske Ko-

njice, Sp. Grušovje 30, vstop 16. 8. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki, 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 9000
Storitve javne higiene.

Rg-102964

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00157 z dne 13. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zavoda s temile
podatki:

Matična št.: 5934362
Firma:  CENTER  EKOLOŠKIH  DE-

JAVNOSTI V KNEŽJEM MESTU
Pravnoorg.oblika: zavod
Sedež: Celje, Glavni trg 1
Ustanovitelji: Terče Slavko, Celje, Ulica

frankolovskih žrtev 11a, vstop 23. 2. 1996;
Vidmar Aleš, Litija, Gubčeva ulica 10, vstop
23. 2. 1996; Terče Marjana, Celje, Ulica fran-
kolovskih žrtev 11a, vstop 23. 2. 1996; Bo-
horič Štefanija, Celje, Ulica Zofke Kvedrove
5, vstop 23. 2. 1996; Klofutar Marijan, Kranj,
Ulica Lojzeta Hrovata 6, vstop 23. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terče Slavko, imenovan 23. 2. 1996,
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-102966

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00582 z dne 5. 11. 1996 pri sub-

jektu vpisa BANKA CELJE, d.d., sedež:
Vodnikova 2, Celje, pod vložno št.
1/00493/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in spremembo
statuta z dne 6. 6. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5026121
Brišejo se naslednje dejavnosti: kupuje

in prodaja ter upravlja z vrednostnimi pa-
pirji domačih in tujih izdajateljev; hrani
vrednostne papirje; opravlja posle s pleme-
nitimi kovinami v obliki borznega poslova-
nja.

Dejavnost družbe je: sprejema vse vrste
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; daje
in najema kredite doma in v tujini; opravlja
posle plačilnega prometa; odkupuje čeke in
menice; posluje s tujimi plačilnimi sredstvi;
izdaja vrednostne papirje in kreditne karti-
ce; prevzema in izdaja poroštva, garancije
ter sprejema druge obveznosti za svoje ko-
mitente doma in v tujini; kupuje in izterjuje
terjatve; hrani druge vrednosti; opravlja ko-
misijske posle v zvezi z bančnim poslova-
njem.

Rg-102968

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02939 z dne 5. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa CAST, trgovina, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., Polzela 91a, Polzela,
sedež: Polzela 91a, Polzela, pod vložno št.
1/01854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo zastopnika in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5400490
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Aleš, vstop 27. 5.

1994 in Kralj Stanko, vstop 22. 1. 1990, oba
Polzela, Polzela 91a, vložila po 775.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kralj
Stanko, razrešen 27. 5. 1994; direktor Kralj
Aleš, Polzela, Polzela 91a, imenovan 27. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1996: 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
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tvo 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov, 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji,
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
74400 Ekonomsko propagiranje; ekonom-
ska propaganda.

Rg-102972

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02119 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  CIRRUS,  trgovina,  proizvodnja,
d.o.o., Celje, Tkalska 12, sedež: Tkalska
12, Celje, pod vložno št. 1/00845/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5296374
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelja: Klinar Tatjana in Klinar

Peter, oba Celje, Tkalska ulica 12, vstopila
27. 11. 1989, vložila po 833.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-102974

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02342 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa JAKLAND, proizvodno pod-
jetje, trgovina in storitve, d.o.o., Luče,
sedež: Podvolovljek 44, Luče, pod vložno
št. 1/02985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5511666
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Kladnik Jaka in Kladnik

Marija, oba Luče, Podvolovljek 44, vstopila
1. 3. 1991, vložila po 755.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-102975

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02271 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa OSMICA, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Šoštanj, se-
dež: Aškerčeva 24, Šoštanj, pod vložno št.
1/04849/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme ter spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694108
Firma: OSMICA, Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: OSMICA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Franc, Velenje,

Gubčeva 6a, vstop 10. 7. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 55112 Dejavnost penzionov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet, 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7482 Pakiranje.

Rg-102977

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02603 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa FLORA, trgovsko, izvozno-uvozno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Rogatec, se-
dež: Rogatec 49, Rogatec, pod vložno št.
1/02887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in iz sredstev družbe ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5496896
Firma: FLORA, trgovsko izvozno-uvoz-

no in proizvodno podjetje, d.o.o., Rogatec,
Rogatec 49

Skrajšana firma: FLORA, d.o.o., Roga-
tec, Rogatec 49

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Majcenič Tomislav, Roga-

tec, Rogatec 160a, vstop 29. 5. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102978

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02243 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa CLAVIS, podjetje za trgovino,
d.o.o., Petrovče 276, Petrovče, sedež: Pe-
trovče  276,  Petrovče,  pod  vložno  št.
1/05214/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
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uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5723396
Osnovni kapital: 3,511.980 SIT
Ustanovitelj: Tratnik Franc, Petrovče,

Petrovče 276, vstop 21. 12. 1992, vložek
3,511.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnin in kamnin, d.n.; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in  drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo, 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov, 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo

in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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,
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo, 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina

na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci, 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241¸Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti, 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij z posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 družba ne sme
opravljati posredništva pri farmacevtskih iz-
delkih.

Rg-102979

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02272 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  TERBOVŠEK,  mednarodni
transport, d.o.o., Ljubno, sedež: Okonina
45, Ljubljano, pod vložno št. 1/04039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, družbenika zara-
di odsvojitve poslovnega deleža, spremem-
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bo deležev, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5614171
Firma:  TERBOVŠEK,  mednarodni

transport, d.o.o.
Skrajšana firma: TERBOVŠEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Terbovšek Jože, vstop 30.

3. 1992 in Terbovšek Jože ml., vstop 28. 4.
1994, oba Ljubno ob Savinji, Okonina 45,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-102980

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01942 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa SINAPSA, svetovanje in stori-
tve, d.o.o., Rogaška Slatina, Žibernik 1,
sedež: Žibernik 1, Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/03773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in  uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5583012
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji; Ratkajec Ivan, Rogaška

Slatina, Žibernik 1, vstop 10. 1. 1993, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ratkajec Nives, Ljubljana, Lubejeva 3,
vstop 10. 1. 1993, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ratkajec Gorazd,
Rogaška Slatina, Žibernik 1, vstop 10. 1.
1993, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-102981

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02085 z dne 7. 11. 1996 pri sub-

jektu vpisa BAVC, podjetje za knjigovod-
ske storitve in inženiring, d.o.o., Velenje,
Koroška 31b, sedež: Koroška 31b, Vele-
nje, pod vložno št. 1/03069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5519195
Sedež: Šoštanj, Aškerčeva 3b
Osnovni kapital: 1,547.164 SIT
Ustanovitelj: Vrhovšek Boris, Šoštanj,

Aškerčeva 3b, vstop 1. 7. 1991, vložek
1,547.164 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102982

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02251 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠPULCA, trgovina na drobno
z neživilskimi proizvodi vseh trgovskih
strok,  d.o.o,  Celje,  sedež:  Ul.  Greven-
broich 13, Celje, pod vložno št. 1/02927/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.:5515475
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Lotrič Štefanija in Lotrič

Ignacij, oba Celje, Gregorčičeva 2, vstopila
16. 5. 1991, vložila po 804.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
trič Ignacij, razrešen kot pomočnik direk-
torja in ponovno imenovan za direktorja
5. 5. 1994, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102984

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02215 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŽMLJ, inženiring in marke-
ting, d.o.o., Ljubno ob Savinji, Loke 22,
sedež: Loke 22, Ljubno ob Savinji, pod
vložno št. 1/01501/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5373280
Osnovni kapital: 1,982.000 SIT
Ustanovitelj: Grenko Anton, Ljubno ob

Savinji, Loke 22, vstop 3. 4. 1990, vložek
1,982.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri pro-
daji  goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami, 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;

5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 5170 Druga trgovina
na debelo; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-102985

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02570 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  INTEX - BIRO, svetovanje pri grad-
nji in design, d.o.o., Mizarska 8a, Sloven-
ske Konjice, sedež: Mizarska 8a, Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/01765/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo zastopnika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5547806
Osnovni kapital; 1,552.000 SIT
Ustanovitelja: Groleger Samo in Grole-

ger Gorazd, oba Slovenske Konjice, Mi-
zarska 8a, vstopila 3. 1. 1990, vložila po
776.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Groleger Gorazd, razrešen 24. 5.
1994, kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in anali-
ze; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
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Rg-102986

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02308 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ASTERIX, podjetje za preva-
janje, poslovno komercialne storitve,
d.o.o., Velenje, Efenkova 61, sedež: Efen-
kova 61, Velenje, pod vložno št. 1/01287/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, zastopnika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336562
Firma:  ASTERIX,  prevajanje  in  po-

slovno komercialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTERIX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanoviteljici: Presker Jelka, Šmartno

ob Paki, Podgorje 5, vstop 26. 12. 1989,
vložek 751.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čeru Penšek Nanika, Velenje, Šaleška
c. 2, vstop 26. 12. 1989, vložek 751.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čeru Penšek Nanika, razrešena in
imenovana za prokuristko 8. 5.1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5240 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 74400
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
51.18 opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-102988

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02404 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa RAGRAF, grafični inženi-
ring, d.o.o., Vrhovo 11, Radeče, sedež: Vr-
hovo 11, Radeče, pod vložno št. 1/04196/00
vpisalo v sodni register tega  sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655323
Firma: RAGRAF, grafični inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: RAGRAF, d.o.o.
Sedež: Laško, Spodnja Rečica 78

Osnovni kapital: 1,734.365 SIT
Ustanovitelja: Zupan Janez, Radeče, Ho-

temež 22, vstop 2. 4. 1992, vložek 910.542
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Volf Slav-
ko, Radeče, Pot na brod 5, vstop 2. 4. 1992,
vložek 823.823 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;

5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-102989

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02071 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa INVEL, inkubator za raz-
voj podjetništva, d.o.o., Velenje, Družmir-
je 20, sedež: Družmirje 20, Velenje, pod
vložno št. 1/03779/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, zastopnika, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596513
Firma: INVEL, inkubator za razvoj

podjetništva, d.o.o., Velenje
Sedež: Velenje, Trg mladosti 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Elektrostrojna oprema

p.o., izstop 3. 12. 1992; ESO Montaža,
d.o.o., izstop 12. 7. 1996; ESO Tech družba
za proizvodnjo, montažo in inženiring, d.d.,
Velenje, Preloška 1, vstop 12. 7. 1996, vlo-
žek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Filipančič Alojz, Velenje, Lipa 25, vstop
21. 12. 1991, vložek 1,420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipančič Alojz, razrešen  kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja 1. 12.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
2213 Izdajanje revij in periodike; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
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novrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-102992

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02231 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa RANČ, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Romihova 4, Šentjur, se-
dež: Romihova 4, Šentjur, pod vložno št.
1/05849/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5801427
Osnovni kapital: 1,644.450 SIT
Ustanovitelj: Čupeljič Ranko, Šentjur,

Romihova 4, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,644.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102995

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02100 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa S, podjetje za propagandno
fotografijo in marketing, d.o.o., Celje, Nu-
šičeva  4,  sedež:  Nušičeva  4,  Celje,  pod
vložno št. 1/03599/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627931
Firma: S, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,

Celje
Skrajšana firma: S, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Stiplovšek Aleš, Celje, Nu-

šičeva 4, vstop 14. 11. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-102998

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02823 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ARCHING, podjetje za projektira-
nje in oblikovanje, d.o.o., Celje, sedež: Raz-
gledna 8, Celje, pod vložno št. 1/03577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5601380
Firma: ARCHING, družba za projek-

tiranje in oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARCHING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Plevnik Bojan, Celje, Raz-

gledna 8, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103125

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00095 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ROMING, podjetje za proizvodnjo,
servis, trgovino in transport, d.o.o., Pre-
korje 93, Škofja vas, sedež: Prekorje 93,
Škofja vas, pod vložno št. 1/04497/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5704596
Firma: ROMING, proizvodnja, servis,

trgovina in transport d.o.o.
Skrajšana firma: ROMING d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.174 SIT
Ustanovitelja: Rom Karl, Škofja vas, Pre-

korje 93, vstop 30. 3. 1992, vložek 750.087
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vanovšek
Dušan, Celje, Zgornja Hudinja 32, vstop 31.
5. 1993, vložek 750.087 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-

meznimi deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5150 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Predlagatelj se je na sklep o zavrženju
priglasitve za vpis povečanja osnovnega ka-
pitala opr. št. Srg 1285/94 pritožil in pritož-
bi priložil nove listine. Sodišče je zato pri-
tožbo štelo kot predlog za nadomestitev
sklepa in odločilo kot izhaja iz izreka tega
sklepa.

Rg-103126

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01932 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa NOVI DOM, podjetje za
gospodarjenje s poslovnimi in stanovanj-
skimi hišami, d.o.o., Titovo Velenje, Efen-
kova 61, sedež: Efenkova 61, Titovo Vele-
nje, pod vložno št. 1/00938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, družbenikov zaradi odsvojitve poslov-
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nega deleža, spremembo zastopnikov, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310296
Firma: NOVI DOM, stanovanjski ser-

vis Vrabič & Manovič, d.n.o., Velenje, Trg
mladosti 6

Skrajšana firma: NOVI DOM Vrabič &
Manovič, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Trg mladosti 6
Ustanovitelja: Kortnik Božidarka, izsto-

pila 28. 4. 1994; Kogoj Marjan, izstopil 25.
4. 1994; Kretič Milan, izstopil 5. 4. 1994;
INSTOR, podjetje za opravljanje intelek-
tualnih storitev, d.o.o., Velenje, izstopilo 25.
4. 1994; Vrabič Božidarka, Velenje, Šalek
89, vstop 28. 4. 1994, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Manovič Bla-
goja, Velenje, Stantetova 8, vstop 25. 4.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kortnik Božidarka, razrešena 28.
4.1994; družbenica Vrabič Božidarka, Ve-
lenje, Šalek 89, imenovana 28. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Ma-
novič Blagoja, Velenje, Stantetova 8, ime-
novan 28. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 razen
revizijskih dejavnosti.

Rg-103128

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01152 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GRAMAP, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Radeče, Starograjska 8, se-
dež: Starograjska 8, Radeče, pod vložno
št. 1/04142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5661030
Osnovni kapital: 2,011.303,47 SIT
Ustanovitelji: Grahek Angela, Grahek

Marjan in Grahek Primož, vsi Radeče. Sta-
rograjska 8, vstopili 2. 4. 1992, vložili po
670.434,49 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gra-
hek Marjan, razrešen kot pomočnik direk-
torja in imenovan za direktorja 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Grahek Pri-

mož razrešen kot pomočnik direktorja in
imenovan za direktorja 16. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103130

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02250 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ISET, inženiring in servisi-
ranje elektronskih ter telekomunikacij-
skih naprav, d.o.o., Titov trg 4, Celje, se-
dež:  Titov  trg  4,  Celje,  pod  vložno  št.
1/00968/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža, zastopnika, dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5515009
Firma: ISET, inženiring in servisiranje

elektronskih ter telekomunikacijskih na-
prav, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: ISET, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Ljubljanska 14
Osnovni kapital: 1,615.000 SIT
Ustanovitelja: Berk Igor, vstop 28. 12.

1989 in Berk Nada, vstop 16. 7. 1992, oba
Celje, Škapinova 11, vložila po 807.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Berk
Nada, razrešena kot namestnica direktorja
in imenovana za direktorico 5. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6420 Tele-
komunikacije; 7230 Obdelava podatkov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-103131

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00987 z dne 8. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06534/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev gospodarskega in-
teresnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5928613
Firma: Skupnost slovenskih naravnih

zdravilišč, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Celje, Ljubljanska 14
Ustanovitelji: Terme Čatež, d.d., Čatež

ob Savi, Topliška cesta 35, Toplice Dobrna,
Termalno zdravilišče, d.d., Dobrna, Dobrna
51; KRKA ZDRAVILIŠČA, Zdraviliške, tu-
ristične in gostinske storitve, d.o.o., Novo
mesto, Germova 5; Zdravilišče Laško,
d.o.o., Laško, Zdraviliška 4; TERME
LENDAVA, podjetje za opravljanje dejav-
nosti turizma in gostinstva, d.d., Lendava,
Partizanska ul. 14; Zdravilišče Moravske
Toplice, d.d., Moravske Toplice, Kranjčeva
12; Hotel PALACE, d.o.o., Portorož, Obala
45; SŽ - Zdravilišče Atomske toplice, p.o.,
Podčetrtek, Podčetrtek 2; Terme Ptuj, d.o.o.,

Ptuj, Pot v toplice 9; RADENSKA-
ZDRAVILIŠČE, podjetje za zdravstvo, tu-
rizem in gostinstvo Radenci, d.o.o., Raden-
ci, Zdraviliško naselje 12; Zdravilišče
ROGAŠKA - HOLDING, d.o.o., Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14; Naravno zdravi-
lišče Topolšica d.o.o., Topolšica, Topolšica
77; UNIOR, Kovaška industrija Zreče, p.o.,
Zreče, Kovaška cesta 10, vsi vstopili 10. 10.
1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rumbak Rudolf, Rimske Toplice, Pod
Kojzico 10, imenovan 26. 10. 1995, zastopa
združenje brez omejitev kot v.d. sekretarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov:
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj.

Rg-103136

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03003 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TEKAVEC, podjetje za in-
ženiring in consulting, d.o.o., Velenje,
Cesta I/5, sedež: Cesta I/5, Velenje, pod
vložno št. 1/02013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5404649
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Tekavec Jože, Velenje, Ce-

sta 1 št. 5, vstop 30. 5. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103137

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02602 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARKUS, izdelovanje tekstilnih
izdelkov, d.o.o., Rogatec, sedež: Rogatec
49, Rogatec, pod vložno št. 1/03254/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5549566
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šoštar Ivan, Zabok, Hr-

vatska, Grabrovec 118, vstop 9. 10. 1991,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šoštar Amigoni Majda, Koper, Osp
69, vtop 9. 10. 1991, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tepeš Blaž, Ro-
gatec, Rogatec 200, vstop 9. 10. 1991, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: dodelava pozamen-
terijskih in tekstilnih izdelkov; proizvod-
nja zgotovljenih tekstilnih izdelkov; pro-
izvodnja polizdelkov iz tekstila; predelava
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plastičnih mas; strojna industrija; kovin-
sko predelovalna dejavnost; trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok na debelo in drobno, zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; storitve reklame in ekonomske
propagande; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; avdio in video produk-
cija: snemalni studio, duplikacija in izda-
janje vseh nosilcev zvoka in slike; založ-
niška in časopisno-založniška dejavnost;
računalniško in avdiovizualno posredova-
nje informacij; izposojanje in distribucija
nosilcev zvoka, slike in računalniških po-
datkov, posojanje avdio in video opreme;
izdelovanje računalniške in programske
opreme; organizacija kulturnih in zabav-
nih prireditev in nastopov; posredovanje
pri prodaji nepremičnin; gostinstvo in turi-
zem; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; izobraževanje, ki ga ni mogoče
uvrstiti po stopnjah: za strokovno izpopol-
njevanje in pridobitev posebnega znanja z
različnih področij, zlasti za uporabo avdio
in video tehnike, glasbenih instrumentov
in računalnikov, opravljanje dejavnosti
agencije za estradne umetnike.

Rg-103139

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02509 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa NON-STOP, d.o.o., steklarstvo,
Aškerčeva  5,  Rogaška Slatina,  sedež:
Aškerčeva 5, Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5820499
Firma: NON-STOP, d.o.o., steklarstvo,

Rogaška Slatina
Skrajšana  firma:  NON-STOP,  d.o.o.,

Rogaška Slatina
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Jankovič Peter, Rogaška

Slatina, Aškerčeva 5, vstop 24. 6. 1993, vlo-
žek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103141

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03920 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SHERPA, trgovsko, pro-
izvodno podjetje in storitve, d.o.o., Celje,
sedež: Tomšičev trg 17, Celje, pod vložno
št. 1/03895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo sedeža, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608384
Sedež: Celje, Prešernova 7
Osnovni kapital: 1,500.548 SIT
Ustanovitelja: Einspieler Renata in Eins-

pieler Edo, oba Celje, Pod Gabri 3, vstopila
30. 10. 1991, vložila po 750.274 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Einspieler Renata, razrešena 7. 10.
1994; družbenik Einspieler Edo, razrešen in
ponovno imenovan za direktorja 7. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5150 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5163 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost.

Rg-104175

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01071 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LIPA TRADE, trženje, in-
ženiring, uvoz-izvoz, Šentjur pri Celju,
sedež: Drofenikova 3, Šentjur pri Celju,
pod vložno št.: 1/02669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo sklepa Srg št.
1751/94 zaradi napačnega vnosa firme:

Matična št.: 5489997
Firma: LIPA TRADE, d.o.o., Trženje,

inženiring, uvoz-izvoz, Šentjur pri Celju

Rg-104177

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03253 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa NOVOLESK, podjetje za
zaključna dela in storitve gospodinjstvom,
d.o.o., Velenje, Šalek 83, sedež: Šalek 83,
Velenje, pod vložno št. 1/01299/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, družbe-
nikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5338069
Firma:  NOVOLESK,  VEŠLIGAJ  in

ostali, Trgovina in storitve, d.n.o., Velenje
Skrajšana firma: NOVOLESK, VEŠLI-

GAJ in ostali, d.n.o., Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Bajramovič Dušica, izsto-

pila 30. 6. 1994; Vešligaj Dušica in Vešligaj
Petra, obe Velenje, Šalek 83, vstopili 30. 6.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bajra-
movič Dušica, razrešena 30. 6. 1994; druž-
benica Vešligaj Dušica, Velenje, Šalek 83,
imenovana 30. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Vešligaj Petra, Vele-
nje, Šalek 83, imenovana 30. 6. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-104196

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00460 z dne 30. 12. 1996 pri subjektu
vpisa  IZOBRAŽEVALNI  CENTER  ŽE-
LEZARNE ŠTORE, p.o., Štore, sedež: Že-
lezarska 3, Štore, pod vložno št. 1/02178/00
vpisalo v sodni register tega sodišča  spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5421837
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trat-

nik Gorazd, razrešen 26. 4. 1996; direktori-
ca Glavan Slava, Celje, Milčinskega ul. 9,
imenovana 26. 4. 1996, zastopa center brez
omejitev.

Rg-104197

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03879 z dne 27. 12. 1996, pri

subjektu vpisa IZOBRAŽEVALNI CEN-
TER ŽELEZARNE ŠTORE, p.o. Štore,
sedež: Železarska 3, Štore, pod vložno št.
1/02178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5421837
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Glavan Slavica, razrešena 17. 11.
1994; direktor Tratnik Gorazd, Celje, Va-
ljavčeva 5, imenovana 17. 11. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepa-
nju pogodb o razpolaganju (nakup, prodaja,
vlaganje, zastava, zakup, leasing ipd.) z ne-
premičninami ter osnovnimi sredstvi nad
vrednostjo 200.000 ECU, kjer potrebuje
predhodno soglasje upravnega odbora.

Rg-104207

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02523 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MIHA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in gospodarsko sveto-
vanje, d.o.o., Celje, sedež: Vojkova 12,
Celje, pod vložno št. 1/06102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo firme, sedeža
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5823293
Firma: MIHA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in gospodarsko svetovanje,
d.o.o., Žalec

Skrajšana firma: MIHA, d.o.o., Žalec
Sedež: Žalec, Ipavčeva 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bevc Igor, izstopil 13. 5.

1994; Koželj Stanislav, Žalec, Ipavčeva 9,
vstop 13. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT;
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Igor, razrešen 17. 5. 1994; di-
rektor Koželj Stanislav, Žalec, Ipavčeva 9,
imenovan 17. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104209

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02629 z dne 20. 12. 1996 pri subjektu
vpisa FILBA, svetovanje in opravljanje fi-
nančnih in drugih poslov, d.o.o., Celje, se-
dež:  Vodnikova  2,  Celje,  pod  vložno  št.
1/01987/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremembo
sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5399823
Sedež: Celje, Krekov trg 6
Osnovni kapital: 16,874.300 SIT
Ustanovitelji: Mihelčič Boris, Celje, Ška-

pinova 13; Pešec Miloš, Celje, Efenkova
50; Kač Rezika, Polzela, Polzela 120a; Hart-
man Bertold, Laško, Podšmihel 21; Vrabič
Erna, Celje, Ljubljanska 54; Sajko Julijana,
Celje, Košnica 25j; Mežnar Slavko, Gomil-
sko, Grajska vas 15f; Božič Slavica, Celje,
Na Zelenici 7; Hren Angelca, Slovenske Ko-
njice, Škalce 16; Prelog Vinko, Celje, Zvez-
na 8a; Krajnc Marjan, Celje, Ul. heroja
Rojška 28; Seničar Stane, Celje, Malgajeva
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2a; Kolar Milan, Celje, Celovška 9; Zupan-
čič Franc, Celje, Stegenškova 10; Herman
Jožica, Celje, Na Zelenici 3; Fras Janko,
Celje, Ul. V. Prekomorske brigade 9; Kajba
Karla, Celje, Ul. heroja Bračiča 17; Mužič
Irena, Celje, Ljubljanska 60; Seničar An-
dreja, Celje, Na zelenici 9; Kovačič Zden-
ka, Celje, Zvodno 15a; Veber Jože, Velenje,
Cesta IX/5; Poljanec Bernard, Celje, Kopi-
tarjeva ul. 7; Pavlin Branko, Slovenske Ko-
njice, Borisa Vinterja 5; Mirnik Ivan, Celje,
Pod lipami 10, vsi izstopili 4. 5. 1994; Ban-
ka Celje, Celje, Vodnikova 2, vstop 11. 6.
1990, vložek 16,874.300 SIT; odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
helčič Boris, razrešen in ponovno imenovan
za direktorja 4. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri nabavi in odtujitvi ne-
premičnin, katerih vrednost presega tolar-
sko protivrednosti 500.000 DEM, za kar po-
trebuje soglasje skupščine.

Rg-104217

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/03342 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SVIT, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Velenje, sedež: Šaleška
7, Velenje, pod vložno št. 1/02891/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5514398
Osnovni kapital: 1,627.306,90 SIT
Ustanovitelj: Fliser Branko, Velenje, Ša-

leška 7, vstop 6. 5. 1991, vložek
1,627.306,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104218

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00470 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SVIT, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Velenje, sedež: Šaleška
7 Velenje, pod vložno št. 1/02891/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo ak-
ta o ustanovitvi z dne 17. 6. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5514398
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo, 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili, 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, 5540 Točenje
pijač in napitkov.

Rg-104220

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/002365 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  ERNEST  &  TATJANA
PLANINC, servisne storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o., Podsreda 37, Pod-

sreda, sedež: Podsreda 37, Podsreda, pod
vložno št. 1/05780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo skrajšane firme, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5795290
Skrajšana firma: ERNEST & TATJANA

PLANINC, d.o.o., Podsreda
Osnovni kapital: 2,215.000 SIT
Ustanovitelja: Planinc Ernest in Planinc

Tatjana, oba Ljubljana, Novo Polje, Cesta
X/20a, vstopila 29. 3. 1993, vložila po
1,107.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 74700 Čiščenje stavb; 90005
Druge storitve javne higiene; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-104234

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00855 z dne 12. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06485/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe in
pravne posledice lastninskega preoblikova-
nja s temile podatki:

Matična št.: 5949025
Firma: Ceste - kanalizacija Celje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Celje, Lava 9
Osnovni kapital: 115,721.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 24. 6.
1995, vložek 8,332.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop 24.
6. 1996, vložek 8,332.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 24. 6. 1996, vložek 16,664.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Ce-
lje, Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 24.
6. 1996, vložek 32.402.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 24.6. 1996, vložili
7,035.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; udeleženci interne razdelitve, vstopili 24.
6. 1996, vložili 16,664.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Sklad za razvoj - za
program notranjega odkupa, vstop 24. 6.
1996, vložil 26,292.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fink Matej, Celje, Ul. heroja Rojška
44, imenovan 24. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pfeifer Ivan,
Blatnik Jurij, Gajšek Anton, Valenčak Jože,
Popovič Dare in Arnšek Franc, vsi vstopili
24. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev delniške družbe po izločitvi
dela premoženja iz JP Komunala Celje, p.o.
(reg. vl. 1-417-00) je vpisano v sodni regi-
ster s sklepom sodišča Srg 855/96 z dne 12.
12. 1996.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP  00838/01363 - 1996/JM z dne 30. 10.
1996 v sodni register s sklepom sodišča Srg
96/00855 dne 12. 12. 1996.

Rg-104237

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02054 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa OAZA POD JAVORJEM,
d.o.o., podjetje za trgovino z živalmi in
naravnimi pridelki ter usluge z živalmi,
Vitanje, sedež: Vitanje 24, Vitanje, pod
vložno št. 1/03514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki po 29. členu,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5564468
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Petaci Viljem, Vitanje, Vi-

tanje 24, vstop 8. 11. 1991, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 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 mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa, 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje 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 rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali, 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1830 Strojenje
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in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov, 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi, 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki, 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki, 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki, 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet, 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-104241

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00698 z dne 10. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5968429
Firma: TRDNJAVA I., pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d., Prešernova 8, Ve-
lenje

Skrajšana firma: TRDNJAVA I., poob-
laščena investicijska družba d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Velenje, Prešernova 8
Osnovni kapital: 872,303.000 SIT

Ustanovitelj: A TRUST, družba za
upravljanje s skladi, d.d., Velenje, Prešer-
nova 8, vstop 19. 8. 1996, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovše Alojz, Velenje, Tomšičeva
10a, imenovan 21. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, razen za sklenitev naslednjih
pogodb, kjer potrebuje soglasje nadzornega
sveta: pogodbe, za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom družbe; plačilo provizi-
je v delnicah investicijske družbe; najema-
nje in dajanje posojil izven meje, določene s
poslovnim načrtom; pogodbe o prenosu
opravljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanja poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi, izplačilo dividende.

Člani nadzornega sveta: Kumer Janez,
Jurič Milan in Polak Branko, vsi vstopili
21. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi.

Pri šifri 65.23 le dejavnost investicijskih
družb.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v tč.
6.3.1. statuta z dne 19. 8. 1996, da se osnov-
ni kapital poveča za 43,615.000 SIT z izda-
jo novih delnic za vložke (odobreni kapi-
tal).

Rg-104259

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00217 z dne 12. 12. 1996 pri subjektu
vpisa GORENJAK & GORENJAK, trgov-
sko in storitveno podjetje Heti, d.n.o., se-
dež: Petrovče 92, Petrovče, pod vložno št.
1/06324/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe, spremembo firme,
zastopnikov, družbenikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5867746
Firma: HEDENS, zobozdravstvo, sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Petrovče
Skrajšana firma: HEDENS, d.o.o., Pe-

trovče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorenjak Herman in Go-

renjak Barbara, oba Petrovče, Petrovče 92,
izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 11. 4.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Gorenjak Barbara, Petrovče, Petrov-
če 92. razrešena 11. 4. 1996 in imenovana
za prokuristko; družbenik Gorenjak Herma-
na, Petrovče, Petrovče 92, razrešen 11. 4.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela, 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
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dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8512 Izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 5118 družba
ne sme opravljati dejavnosti posredništva s
farmacevtskimi izdelki.

Rg-104284

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02395 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FERODEN, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Podpeč
ob Dravinji 17, Loče pri Poljčanah, sedež:
Podpeč ob Dravinji 17, Loče pri Poljča-
nah, pod vložno št. 1/04914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5707676
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelj: Dečar Srečko, Loče pri

Poljčanah, Podpeč ob Dravinji 17,vstop 22.
9. 1992, vložek 1,601.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-

pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Rg-104293

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04465 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BODY TRADE, proizvod-
no, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Laška vas 14, Štore, sedež: Laška vas 14,
Štore, pod vložno št. 1/05596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in uskla-
ditev aktov družbe z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5909767
Osnovni kapital: 1,663.300 SIT
Ustanovitelj: Bobnič Drago, Štore, Ko-

vinarska 16, vstop 7. 4. 1993, vložek
1,663.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104298

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04224 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LUČKA, trgovina pogreb-
ne opreme, d.o.o., Laško, sedež: Podšmi-
hel 4, Laško, pod vložno št. 1/04104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5637503
Firma:  LUČKA,  trgovina  pogrebne

opreme in prevozi, d.o.o., Laško
Osnovni kapital: 2,010.000 SIT
Ustanoviteljici: Vezjak Viktorija, Laško,

Podšmihel 4, vstop 9. 3. 1992, vložek
1,005.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šuhel Erika, Ljubljana, Jamova cesta 64,
vstop 9. 3. 1992, vložek 1,005.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 8041
Dejavnost vozniških šol; 9304 Pogrebne sto-
ritve.

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

LJUBLJANA

Rg-109005

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01738 z dne 28. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa ENERGOINVEST, TOVARNA
TRANSFORMATORJEV LJUBLJANA,
p.o., sedež: Šlandrova 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01402/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, last-
ninsko preoblikovanje, spremembo zastop-
nikov, deležev, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, člane nadzornega sveta in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5041686
Firma: ETRA 33, Energetski trasfor-

matorji, d.d.
Skrajšana firma: ETRA 33, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 480,000.000 SIT
Ustanovitelji: Interna razdelitev, vstopi-

li 3. 2. 1997, vložili 79,470.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; notranji odkup,
vstopili 3. 2. 1997, vložili 39,020.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 3. 2. 1997, vložek 48,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 3. 2. 1997, vložek 48,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 3. 2. 1997, vložek 48,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za raz-
voj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 3. 2.
1997, vložek 265,510.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Stabej Darij, Ljubljana, Pribinova ul.
5, razrešen kot direktor 4. 2. 1997 in imeno-
van za zastopnika, ki kot predsednik družbe
zastopa brez omejitev; zastopnik Jerman
Kuzelički Istok, Ljubljana-Črnuče, Cesta
24. junija 74, imenovan 4. 2. 1997 za na-
mestnika predsednika in vodjo Tehničnega
sektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
član uprave Grčar Aleksander, Ljublja-
na-Čruče, Seliškarjeva ulica 2a, imenovan
4. 2. 1997 za člana uprave in vodjo Pro-
izvodnega sektorja.

Člani nadzornega sveta: Bundara Borut,
predsednik, Janež Jožica, članica ter Ikano-
vić Juso, član, vsi vstopili 3. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
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mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
01049/01417-1997/IZ z dne 21. 3. 1997.

Rg-109047

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18289 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AVERY, d.o.o., podjetje za
zastopstvo in servis, Šmartinska 129,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 129, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06998/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5375258
Firma: BRATA KNAVS, d.n.o., Pod-

jetje za posredništvo, trgovino in servis,
Ljubljana, Šmartinska 129

Skrajšana  firma:  BRATA  KNAVS,
d.n.o.,  Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Knavs Dominik, izstop
30. 12. 1994; Knavs Herbert in Knavs Dar-
ko, oba Ljubljana, Šmartinska 129, vstopila
30. 12. 1994, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Knavs Dominik, razrešen 30. 12. 1994;
družbenik Knavs Herbert, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja; družbenik Knavs Darko, imeno-
van 30. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev, kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 602 Drug kopenski promet; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-101589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05286 z dne 10. 12. 1996
pod št. vložka 1/28704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5967228
Firma: SEMPEX, Trgovina z elektriko

in elektronskimi elementi, špedicijski po-
sli, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  SEMPEX,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1113 Ljubljana, Triglavska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečnik Ivan, Ljubljana, Tri-

glavska 1, vstop 16. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pečnik Ivan, imenovan 16. 10. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Kri-
stan Jožefa, Ljubljana-Šmartno, Grobeljca
48, imenovana 16. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-112632

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/04059 z dne 1. 9. 1997 pod
št. vložka 1/29601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198661
Firma: 3P, poslovne storitve, d.o.o
Skrajšana firma: 3P, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andreja

Bitenca 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Polak Jurij in Polak Mi-

hael, oba Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
34, vstopila 1. 7. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Polak Jurij, imenovan 1. 7. 1997 in
direktor Polak Mihael, imenovan 1. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/02956 Rg-110701

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02956 z dne 27. 6. 1997 pod št.
vložka 1/04443/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: TRI, telekomunikacije, računal-
niški inženiring, uvoz – izvoz, d.o.o., Ža-
lec, Kardeljeva 27

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

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Kardeljeva 27

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 2. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2956/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku (Srg 2956/94 z dne
27. 6. 1997). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Loč-
niškar Uroš, Prušnikova 65, Ljubljana-Šen-
tvid.

Srg 94/04074 Rg-110704

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04074 z dne 27. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05943/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: A&I JAMNIK, mizarstvo, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Juvanje 5,
3333 Ljubno ob Savinji

Skrajšana firma: A&I JAMNIK, d.o.o.,
Juvanja 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3333 Ljubno ob Savinji, Juva-
nje 5

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4074/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4074/94 z dne 27. 6.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Jamnik
Alojz in Jamnik-Praznik Ivanka, oba Juva-
nje 5, Ljubno ob Svinji.

Srg 95/00463 Rg-112100

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00463 z dne 8. 9. 1997 pod št.
vložka 1/05703/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ZAKS, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celje, Ul. Moše Pijade 26

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ul. Moše Pijade 26
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 5. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 463/95 z dne 19. 5. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 463/95 z dne 8. 9.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Ilič Zoran,
Gosposka ulica 3, Celje.

Srg 74/96 Rg-112231

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba EUROMAT, inženiring in za-
stopanja, d.o.o., Laško, Titova 21, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika in sicer:
Teršek Matjaža, Kidričeva 54, Laško, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 1.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 6. 1997

KOPER

Srg 94/03210 Rg-110785

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03210 z dne 8. 7. 1997 pod št.
vložka 1/03084/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5626650
Firma: MARBA, proizvodnja lesnih iz-

delkov, trgovina, špedicija in druge stori-
tve, d.o.o., Pivka

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

govornostjo
Sedež: 6257 Pivka, Petelinje 117
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Abram Andrej, izstopil

1. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3210/94 z dne
8. 7. 1997. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Abram
Andrej, Prestranek, Slavina 41.

Srg 95/00376 Rg-110789

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00376 z dne 8. 7. 1997 pod št.
vložka 1/01337/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5389330
Firma: ADRIATHERM, izvajanje in-

štalacij, inženiring, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: ADRIATHERM, d.o.o.,

Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Seča 194/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Legiša Mojca, izstopila

31. 3. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 376/95 z dne
8. 7. 1997. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzela ml.
Mojca Legiša, zastopana po zakoniti zastop-
nici materi, Vidi Legiša, Portorož, Obala 122.

Srg 94/03376 Rg-110854

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03376 z dne 9. 7. 1997 pod št.
vložka 1/04614/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5822220
Firma: SENECA, trgovina – import –

export, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: SENECA, d.o.o., Por-

torož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Porotorž, Obala 97
Osnovni kapital: 111.000 SIT
Ustanovitelj: Jan Boris Robert, izstopil

26. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3376/94 z dne

9. 7. 1997. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Boris
Robert Jan, Obala 97, Lucija, Portorož.

Srg 118/95 Rg-111035

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba KOLAR, export-import, trgo-
vina, Izola, d.o.o., Ribiška 3, Izola, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1571/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev z dne 28. 12. 1994.

Družbenika Kolar Peter in Nada, oba iz
Izole, Ribiška 3, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja Kolar
Petra.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1997

Srg 341/95 Rg-111036

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba  SIMONE  &  drugi,  EURO-
AFRICA – INTERSPED, Import – Export,
mednarodna špedicija, d.n.o., Koper, Pri-
staniška 14, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4663/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenikov z dne
28. 3. 1995.

Družbenika Savino Simone iz Italije, Via
della Guardia 1, Trst in Pietro Bussani iz
Italije, Via Matteotti 31, Trst, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se razdeli med družbenika v razmerju z
njunim kapitalskim deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1997

Srg 378/95 Rg-111037

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba ZRNO, proizvodnja živilskih
proizvodov, trgovina in storitve, d.o.o.,
Postojna, Hrašče 89, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3181/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 31. 3. 1995.

Družbenik Andraž Uhelj iz Postojne,
Hrašče 89, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zaposle-
nih delavcev in da prevzame obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1997

Srg 969/95 Rg-111038

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

Družba BONUS, avtošola, proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., Skadanščina,
Materija, Skadanščina št. 12, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/4021/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 25. 5. 1994.

Družbenika Božeglav Drago, Kačiče, Pa-
red 3a, Divača in Boštjančič Mitja, Ska-
danščina 12, Materija, izjavljata, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da so ureje-
na vsa razmerja z delavci in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika v raz-
merju poslovnih deležev, ki jih imajo.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1997

Srg 987/97 Rg-112404

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba ELEPHANT, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Sežana, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3678/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev z dne 17. 7. 1997.

Družbenica Laura Silvestri Lodi iz Tr-
sta, Via Commerciale 101/3, Italija, izjav-
lja, da so poplačane vse obveznosti družbe,
da so urejena vsa razmerja z delavci in da
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 1997

KRANJ

Srg 3478/94 Rg-12298

Družba ŠTOK, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Žiri, s se-
dežem Kosovelova ulica 3, Žiri, vpisana na
reg. vl. št. 1/4260/00 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame No-
vak Milan, Sosovelova ulica 3, Žiri.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 3. 1995

Srg 876/96 Rg-101748

Družba MARKO YACHTING, podjetje
za proizvodnjo in servisiranje plovil, d.o.o.,
Brezje, s sedežem Brezje 42, vpisana na reg.
vl. št. 1/1671/00 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Če-
bavs Marko, Brezje 42, 4243 Brezje.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 12. 1996

Srg 163/96 Rg-103303

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 163/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
14. 1. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2522/00 vpiše izbris družbe
KVARNER EXPRESS INTERNATI-
ONAL BLED, podjetje za turizem in tr-
govino, d.o.o., Bled, s sedežem Ljubljan-
ska 4, Bled, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 1. 1997

KRŠKO

Srg 37/97 Rg-111833

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

BINIČKI & BINIČKI, proizvodnja, tr-
govina, konsulting, inženiring Krško,
d.n.o., Cesta 4. julija 67, Krško, se izbriše
iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Binički Ivan,
Binički Renata in Binički Darja, vsi Cesta
4. julija 67, Krško.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 9. 1997

Srg 46/97 Rg-111834

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

PMB, podjetje za marketing, inženi-
ring, proizvodnjo strojev, opreme in dru-
gih izdelkov ter storitev Župelevec, d.o.o.,
Župelevec 48, Kapele, se izbriše iz sodne-
ga registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Podpečan
Branko in Podpečan Metka, oba Župelevec
48, Kapele.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-

tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 9. 1997

Srg 287/96 Rg-111837

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

ROLAND, kovinsko predelovalno pod-
jetje Sremič, d.o.o., Sremič 34, Krško, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Baš Franc,
Sremič 34, Krško.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 9. 1997

LJUBLJANA

Srg 4513/97 Rg-494

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba SEMPEX, Trgovina z elektro in
elektronskimi elementi, špedicijski posli,
d.o.o., Triglavska 1, Ljubljana, reg. št. vl.
1/28704/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 10. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj Ivan Pečnik, Triglavska 1,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
družbenika Ivana Pečnika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 10. 1997

Srg 9416/94 Rg-495

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

Družba GENTA – TRGOVINA, izvoz
– uvoz, d.o.o., Gregorčičeva 23, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Maja Vidic, Ul. bratov
Babnik št. 16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Majo Vidic.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 5. 1995

Srg 95/02184 Rg-46701

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02184 z dne 23. 10. 1996
pod št. vložka 1/17250/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: NESTOR, gospodarska dejav-
nost in šport, d.o.o., Trg komandanta Sta-
neta 4, Ljubljana

Skrajšana firma: NESTOR, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg komandan-
ta Staneta 4

Osnovni kapital: 8.000SIT
Ustanovitelj: Jošt Gregor Mihael, izsto-

pil 11. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 11. 4. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Gregor Mihael Jošt, Glinškova pl. 3,
Ljubljana.

Srg 94/10382 Rg-47857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10382 z dne 27. 7. 1996 pod št.
vložka 1/13078/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: S.E.F., d.o.o. za svetovanje, eko-
nomiko in finance, Ljubljana, Puterleje-
va 4

Skrajšana firma: S.E.F., d.o.o., Ljublja-
na, Puterlejeva 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Puterlejeva 4
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Cej Janko, Čelar Andra,

Čelar Miloš, Jakšič Vida, Jesih Jakob, Ko-
želj Andrej, Tešar Slavka in Žvab Ivana, vsi
izstopili 28. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji.

Srg 97/00334 Rg-108956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00334 z dne 11. 6. 1997 pod
št. vložka 1/26553/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5909341
Firma:  FRIESLAND  ALPE  ADRIA,

trade in marketing, d.o.o.
Skrajšana  firma:  FRIESLAND  ALPE

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

govornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1.554,900 SIT
Ustanovitelj: Frint Beheer VIII B. V.,

izstopil 10. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 10. 1. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Frint Beheer VIII. B. V., Pieter Stuyve-
santweg 1, AC Leeuwarden, Nizozemska.

Srg 94/12518 Rg-109436

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12518 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/21052/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: M.C.F. TRADE, podjetje za tr-
govino, marketing, storitve in zunanjo tr-
govino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: M.C.F. TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 36
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Marec Franc, izstopil 1. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Franc Marec, Grablovičeva 36, Ljubljana.

Srg 94/13900 Rg-110949

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13900 z dne 14. 7. 1997 pod št.
vložka 1/21875/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BIZANT, Elektromontažno pod-
jetje, d.o.o., Medvode, Žlebe 3b

Skrajšana firma: BIZANT, d.o.o., Med-
vode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Žlebe 3b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Bizant Viktor, izstopil 1. 7.

1994.
Sklep skupščine z dne 1. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bizant Viktor, Žlebe 3b, Medvode.

Srg 94/17003 Rg-110952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17003 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/03011/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5327717
Firma: EKOFORT, podjetje za čiščenje

in vzdrževanje preprog tekstilnih talnih
oblog, oblazinjenega pohištva in drugih
tekstilij v bivalnih in delovnih prostorih

Skrajšana firma: EKOFORT, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Ul.  narodne
zaščite 16

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Hribar Anica, izstopila

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Hribar Anica, Ul. Narodne zaščite 16,
Ljubljana.

Srg 94/18437 Rg-110955

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18437 z dne 14. 7. 1997 pod št.
vložka 1/09645/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ATB, proizvodnja, vzdrževanje,
trgovina, marketing, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Hrastnik, Cesta 1. maja 19

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

govornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta 1. maja 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Krošlin Majda, Krošlin

Boris in Zupanc Bogomir, izstopili 26. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Krošlin Majda, Novi Log 19/E, Hrast-
nik, Krošlin Boris, Novi Log 19/E, Hrastnik
in Zupanc Bogomir, Veličkova cesta 28,
Hrastnik.

Srg 94/19020 Rg-110957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19020 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/08043/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BVK, podjetje za trgovinsko in
storitveno dejavnost, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica narodne

zaščite 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bilič Vinko in Bilič Kaja,

izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Bilič Vinko in Bilič Kaja, oba Ulica
narodne zaščite 11, Ljubljana.

Srg 94/19214 Rg-110961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19214 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/15180/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5741858
Firma: MAUSY, podjetje za marketing,

inženiring, proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo in izvoz-uvoz neživilskih in živil-
skih proizvodov, d.o.o., Ljubljana, Gmaj-
nice 7

Skrajšana firma: MAUSY, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gmajnice 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Usenik Marko in Usenik

Andrej, izstopila 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marko Usenik in Andrej Usenik, oba
Ljubljana, Gmajnice 7.

Srg 94/19347 Rg-110962

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19347 z dne 30. 12. 1996 pod št.
vložka 1/14840/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5581966
Firma: FLOYD, zaključna dela v grad-

beništvu, d.o.o., Log, Molska cesta 7, Bre-
zovica

Skrajšana firma: FLOYD, d.o.o., Bre-
zovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1351 Brezovica, Molska c. 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kogovšek Janez, izstopil

20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kogovšek Janez, Log, Molska c. 7, Bre-
zovica.

Srg 95/00011 Rg-110963

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00011 z dne 14. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06180/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ROBOS, d.o.o., podjetje za in-
dustrijsko fleksibilne sisteme, Ljubljana

Skrajšana firma: ROBOS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Koseler Hubert, izstopil

27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Kosler Hubert, Ljubljana, Beethovnova 6.

Srg 95/00028 Rg-110964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00028 z dne 9. 4. 1997 pod
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št. vložka 1/17220/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BKD, storitve, trgovina, d.o.o.,
Ribnica

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

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Gallusovo nabrež-

je 8/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidarčič Frank, izstopil

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Žnidarčič Frank, Gallusovo nabrežje 8/b,
Ribnica.

Srg 95/00127 Rg-110967

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00127 z dne 9. 4. 1997 pod
št. vložka 1/12604/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5498414
Firma:  GRBEC,  k.d.,  trgovina,  go-

stinstvo, proizvodnja in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: GRBEC, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Rašiška ulica 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Grbec Irena in Pšeničny

Andreja, izstopili 9. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 9. 1. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Grbec Irena, Ljubljana, Rašiška ulica 9
in Pšeničny Andreja, Ljubljana, Rožna doli-
na cesta V/16.

Srg 95/00136 Rg-110968

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00136 z dne 10. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10829/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: COMPLET, Storitveno podjet-
je, d.o.o., Sončna 5, Kamnik

Skrajšana  firma:  COMPLET,  d.o.o.,
Sončna 5, Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Sončna 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Možina Jože, izstopil 10. 1.

1995.
Sklep skupščine z dne 10. 1. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Možina Jože, Sončna 5, Kamnik.

Srg 95/00226 Rg-110971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00226 z dne 11. 7. 1997 pod

št. vložka 1/17591/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  TOWER,  trgovsko  podjetje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 1/IV
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Stupica Barbka, izsto-

pila 31. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Stupica Barbka, Puhtejeva 10, Ljub-
ljana.

Srg 95/00233 Rg-110972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00233 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/23593/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: HARMONY, fitnes center, tr-
govina, gostinstvo in turizem, Kočevje,
d.o.o., Trata VI/15, Kočevje

Skrajšana firma: HARMONY, d.o.o.,
Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1330 Kočevje, Trata VI/15
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Dušica in Košir Mir-

ko, izstopila 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Košir Dušica in Košir Mirko, oba Trata
VI/15, Kočevje.

Srg 96/03477 Rg-110978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03477 z dne 10. 4. 1997 pod
št. vložka 1/06670/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NTV, video studio, d.o.o., Ljub-
ljana, Streliška 1

Skrajšana firma: NTV, d.o.o., Ljublja-
na, Streliška 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Suhi Marjan, izstopil 4. 7.

1996.
Sklep skupščine z dne 4. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Suhi, Ljubljana, Streliška 1.

Srg 96/03501 Rg-110979

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03501 z dne 11. 7. 1997 pod

št. vložka 1/16731/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: STUDIO MD, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Mengeš Trzin, Za
hribom 11a

Skrajšana firma: STUDIO MD, d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš-Trzin, Za hribom
11a

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mučibabić Dimitrije, izsto-

pil 5. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mučibabić Dimitrije, Trzin, Za hribom
11a, Mengeš.

Srg 96/03502 Rg-110980

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03502 z dne 14. 7. 1997 pod
št. vložka 1/17480/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: JAN COMPANY, trgovina, sto-
ritve, posredovanje, zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  JAN  COMPANY,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zagrebška 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Fabjan Silvan, izstopil 5. 7.

1996.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Fabjan Silvan, Zagrebška 24, Ljub-
ljana.

Srg 96/03504 Rg-110981

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03504 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/14595/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5559219
Firma: PSN – TREKKING, d.o.o., pod-

jetje za šport v naravi, trgovino, posredo-
vanje in usluge

Skrajšana firma: PSN – TREKKING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1331 Dolenja vas pri Ribnici,
Hrib št. 12

Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanoviteljica: Grivec Gabriela-Maja,

izstopila 5. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Grivec Gabriela-Maja, Dolenja vas,
Hrib 12.

Srg 94/02312 Rg-111042

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02312 z dne 16. 5. 1997 pod
št. vložka 1/02625/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PAPER, svetovanje in posredo-
vanje, d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana

Skrajšana firma: PAPER, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ane Ziherlove 6
Osnovni kapital: 148.500 SIT
Ustanovitelj: Perovšek Aleš, izstopil

28. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 3. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Perovšek Aleš, Ljubljana, Ane Ziherlove 6.

Srg 96/05001 Rg-111048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05001 z dne 28. 7. 1997 pod št.
vložka 1/20803/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5694868
Firma: TEHNIKA VEVČANI, gradbe-

no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Aleševčeva 22

Skrajšana firma: TEHNIKA VEVČANI,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševčeva 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zanaetčiska gradevna za-

druga Tehnika – Vevčani, p.o., izstopila
16. 9. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Zanaetčiska gradevna zadruga Tehnika –
Vevčani, p.o.

Srg 97/02942 Rg-111051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02942 z dne 28. 7. 1997 pod št.
vložka 1/22236/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča spremembe sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5730295
Firma: MERCATOR–SLOSAD, trgovi-

na, proizvodnja, skladiščenje, poslovne sto-
ritve, d.d.

Skrajšana firma: MERCATOR–SLO-
SAD, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., izstopil 28. 7. 1997.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpisan

pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št.
1/10189/00 s firmo MERCATOR–SLOSAD,
trgovina, proizvodnja, skladiščenje, poslov-
ne storitve, d.d.

Srg 94/14543 Rg-111086

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14543 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/21755/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BELKA, proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BELKA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zasavska ce-
sta 95

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: BELKA, SELO OBOL-

DINO in BELINKA BELLES, d.d., izstopili
4. 10. 1994.

Sklep skupščine z dne 4. 10. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli
BELKA, Selo Oboldino, Ščelkovski rajon,
Moskovska oblast, Rusija in BELINKA
BELLES, proizvodnja kemičnih izdelkov,
d.d., Ljubljana, Zasavska cesta 95.

Srg 94/16927 Rg-111087

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16927 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/11012/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ASIMEX, Podjetje za opravlja-
nje uslug in trgovino, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: ASIMEX, d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Mačkovci 13a
Osnovni kapital: 2.800 SIT
Ustanoviteljica: Spremo Anica, izstopila

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Spremo Anica, Mačkovci 13a, Domžale.

Srg 94/16931 Rg-111088

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16931 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/19157/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DOLINA, proizvodnja lesenega
pohištva in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DOLINA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Hranilniška 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajt Blanka, izstopila

5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o prene-

hanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Bajt Blanka, Hranilniška 5, Ljubljana.

Srg 94/17705 Rg-111094

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17705 z dne 10. 7. 1997 pod št.
vložka 1/22876/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: RANDEX, Podjetje za trgovino
in storitve, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: RANDEX, Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Randelović Nada, izsto-

pila 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Randelovič Nada, Brilejeva 14, Ljubljana.

Srg 94/17706 Rg-111095

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17706 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05206/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PROWARE, družba za inženi-
ring, izdelavo in trgovino z računalniškimi
sistemi, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PROWARE,  Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kumerdejeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Hiršman Matjaž, Aleksan-

drov Boris, Kren Brane in Macarol Igor, iz-
stopil 29. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Hiršman Matjaž, Donova c. 13, Medvode,
Aleksandrov Boris, Brilejeva 4, Ljubljana,
Kren Brane, Ob Krki 12, Straža in Macarol
Igor, Vošnjakova 10, Ljubljana.

Srg 94/19034 Rg-111096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19034 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/21571/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAX – CROMA, Trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 329

Skrajšana firma: MAX – CROMA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 329
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Koderman Bojan, izstopil

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Koderman Bojan, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana.
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Srg 94/19900 Rg-111098

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19900 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/11764/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PRODOM, Stanovanjsko sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6

Skrajšana firma: PRODOM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Mandič Srna, Dimovski

Vlado, Rop Tone in Dejak Bojan, izstopili
10. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 10. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Mandič Srna, Na stolbi 7, Ljubljana, Dimov-
ski Vlado, Štihova 15, Ljubljana, Rop Tone,
Neubergerjeva 17, Ljubljana in Dejak Bojan,
Artačeva 8, Ljubljana.

Srg 94/15982 Rg-111214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15982 z dne 15. 5. 1997 pod št.
vložka 1/05263/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  ACEYTECH,  Predelava  pla-
stičnih mas in trgovina Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ACEYTECH  Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pečenko Tomaž in Pečenko

Marjeta, izstopila 18. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Pečenko Tomaž in Pečenko Marjeta, oba Če-
povanska 5, Ljubljana.

Srg 94/20265 Rg-111219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20265 z dne 15. 5. 1997 pod št.
vložka 1/25400/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5430836
Firma: TONI, turizem, trgovina in go-

stinstvo Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: TONI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Koren Boštjan, izstopil

27. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Koren Boštjan, Cesta na Dobravo 31, Sevni-
ca.

Srg 95/00472 Rg-111221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00472 z dne 15. 5. 1997 pod št.
vložka 1/15691/00 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: 3AX, agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: 3AX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Puterlejeva 51
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Raner Božo, Bavec Miro-

slava in Vdovič Božidar, izstopili 24. 1. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Raner Božo, Pod vinogradi 33/f, Maribor,
Vdovič Božidar, Gradiška 172, Pesnica in
Bavec Miroslava, Puterlejeva 51, Ljubljana.

Srg 95/00816 Rg-111223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00816 z dne 15. 5. 1997 pod št.
vložka 1/11281/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: XBIT, d.o.o., Ljubljana, trgovi-
na, inženiring, programiranje in svetova-
nje s področja računalništva

Skrajšana  firma:  XBIT,  d.o.o.,  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kosovelova 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Marušič Boštjan, izstopil

16. 2. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Marušič Boštjan, Tomšičeva 6, Ljubljana.

Srg 95/01550 Rg-111224

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01550 z dne 15. 5. 1997 pod št.
vložka 1/11858/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BOBER, Nakupovalno-prodaj-
na in poslovna hiša, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BOBER, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Maistrova 10
Osnovni kapital: 1,320.000 SIT
Ustanovitelj: Chemo, d.d., izstop 22. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 22. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10.

Srg 95/06064 Rg-111230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06064 z dne 14. 4. 1997 pod
št. vložka 1/07361/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5385547
Firma: FINALE, družba za finančni in-

ženiring, ekonomske storitve in leasing
posle, d.o.o.

Skrajšana firma: FINALE, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šubičeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Nova banka, d.d., izsto-

pila 22. 6. 1995.
Sklep skupščine z dne 22. 6. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Banka Creditanstalt, d.d., Kotnikova 5,
Ljubljana (prej: Nova banka, d.d.).

Srg 96/05478 Rg-111236

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05478 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01522/01 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča oddelek na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Matična št.: 5090237
Firma: Univerza v Ljubljani, Bioteh-

niška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Pravnoorg. o.sub.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva

101.

Srg 96/05479 Rg-111237

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05479 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01522/02 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča oddelek na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Firma:  Univerza  v  Ljubljani,  Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za biologijo

Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Večna pot 111

Srg 96/05480 Rg-111238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05480 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01522/03 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča oddelek na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Firma: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo

Pravnoorg. oblika: o.sub.o
Sedež: 1000 Ljubljana, Večna pot 83

Srg 96/05481 Rg-111239

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05481 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01522/04 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča oddelek na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Matična št.: 5090237
Firma:  Univerza  v  Ljubljani,  Bioteh-

niška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina,

Cesta VIII/34.

Srg 96/05482 Rg-111240

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05482 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/01522/06 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča oddelek na podlagi odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani s temile
podatki:

Firma:  Univerza  v  Ljubljani,  Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za živilstvo
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Pravnoorg. oblika: o.sub.o
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva

101

Srg 96/05483 Rg-111241

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05483 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/01522/07 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča oddelek na podlagi odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani s temile
podatki:

Firma:  Univerza  v  Ljubljani,  Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Pravnoorg. oblika: o.sub.o
Sedež: 1230 Domžale, Groblje 3

Srg 97/02074 Rg-111286

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02074 z dne 10. 4. 1997 pod št.
vložka 1/13242/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi CENTROMERKUR d.d., Ljubljana,
vpisana na št. reg. vl. 1/1985/00, s temile
podatki:

Matična št.: 5517664
Firma:  CENTROMERKUR,  trgovsko

podjetje, d.d., Ljubljana
Skrajšana  firma:  CENTROMERKUR,

d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 1
Osnovni kapital: 83,300.000 SIT
Ustanovitelj: TROMER, Trgovsko pod-

jetje, p.o., izstopil 10. 12. 1996.
Izbris zaradi pripojitve k CENTROMER-

KUR, Trgovsko podjetje, d.d., s sedežem v
Ljubljani, Trubarjeva 1 (prej TROMER, p.o.),
vpisan na št. reg. vl. 1/1985/00 na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 10. 12. 1996.

Srg 94/18444 Rg-111325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18444 z dne 3. 7. 1997 pod
št. vložka 1/22020/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: METALCOM, Proizvodnja, tr-
govina in storitve, Radomlje, d.o.o.

Skrajšana firma: METALCOM Radom-
lje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1235 Radomlje, Radomeljske če-
te 33

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Opara Vido, izstopil 29. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vido Opara, Radomeljske čete 33, Ra-
domlje.

Srg 96/05114 Rg-111470

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05114 z dne 24. 7. 1997 pod št.
vložka 1/22397/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5750075
Firma: T – PAŠ, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ul. 1. junija 25, Trbovlje

Skrajšana firma: T – PAŠ, d.o.o., Trbov-
lje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Ulica 1. junija 25
Osnovni kapital: 1,650.270 SIT
Ustanoviteljica: Paš Rodić Antonija, iz-

stopila 4. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 4. 10. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Rodić Antonija, Kašetovo 7, Trbovlje.

Srg 96/05417 Rg-111471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05417 z dne 24. 7. 1997 pod št.
vložka 1/14164/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EUROVAL, gostinsko podjetje,
trgovina in storitve, d.o.o., Grosuplje

Skrajšana  firma:  EUROVAL,  d.o.o.,
Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Sp. Slivnica 107
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Bavdek Tatjana in Mihel

Ivanka, izstopili 30. 8. 1996.
Sklep skupščine z dne 30. 8. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli
Tatjana Bavdek, Sp. Slivnica 107, Grosuplje
in Ivanka Mihelj, Sp. Slivnica 115, Grosuplje.

Srg 96/05461 Rg-111472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05461 z dne 22. 7. 1997 pod št.
vložka 1/03973/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FLUID, Podjetje za specialno
elektroniko, d.o.o., Ljubljana, Jarniko-
va 4

Skrajšana firma: FLUID, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jarnikova 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Petelin Andrej in Petelin

Manica, izstopila 6. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 6. 11. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Andrej in Manica Petelin, oba Jarnikova 4,
Ljubjana.

Srg 96/05741 Rg-111473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05741 z dne 22. 7. 1997 pod št.
vložka 1/16408/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5590868
Firma: GRESO-GREGOR SOK, Turi-

zem in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRESO-Gregor Sok,

d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratovševa
ploščad 2

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Sok Gregor in Sok Bran-

ko-Jurij, izstopila 6. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 6. 1. 1997 o prene-

hanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Gregor Sok in Jurij-Branko Sok, oba Bratov-
ševa ploščad 2, Ljubljana.

Srg 96/05899 Rg-111475

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05899 z dne 24. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05402/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZAKS, Podjetje za zastopanje,
organizacijske, komisijske storitve in tr-
govanje, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ZAKS,  d.o.o.,  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Predjamska 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Božičevič Milan in Jerman

Robert, izstopila 31. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 31. 1. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Božičevič Milan, Poljanski nasip 14,
Ljubljana in Jerman Robert, Predjamska 14,
Ljubljana.

Srg 96/06963 Rg-111479

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06963 z dne 24. 7. 1997 pod št.
vložka 1/27967/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5944988
Firma:  EQUITRANS,  prevozi  konj,

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

govornostjo
Sedež:  1296  Šentvid  pri  Ljubljani,

Tischlerjeva 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič France Joško, iz-

stopil 19. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Tomažič France Joško, Tischlerjeva 9, Ljub-
ljana-Šentvid.

Srg 97/00044 Rg-111484

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00044 z dne 22. 7. 1997 pod št.
vložka 1/22105/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FILTOP, Podjetje za proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Mengeš

Skrajšana firma: FILTOP, d.o.o., Men-
geš
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1270 Litija, Jerebova ulica 2
Ustanovitelja: Vodnik Emerson in Vod-

nik Silva, izstopila 22. 5. 1997.
Sklep skupščine z dne 22. 5. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vodnik Emerson in Silva, oba Spodnji
Log 46, Sava.

Srg 97/01338 Rg-111774

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01338 z dne 20. 8. 1997 pod št.
vložka 1/16490/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ROB, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Šmartno pri Litiji

Skrajšana firma: ROB, d.o.o., Šmartno
pri Litiji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Ulica
Pungart 1

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zadražnik Robert, izstopil

3. 3. 1997.
Sklep skupščine z dne 3. 3. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zadražnik Robert, Ulica Pungart 1,
Šmartno pri Litiji.

Srg 97/01279 Rg-111775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01279 z dne 20. 8. 1997 pod št.
vložka 1/06727/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5359155
Firma:  LIGRA,  Gradbeno  podjetje,

d.o.o., Grumova 16, Litija
Skrajšana firma: LIGRA, d.o.o., Gru-

mova 16, Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Grumova 16
Osnovni kapital: 3,632.000 SIT
Ustanovitelja: Namestnik Danilo in Zorc

Antonija, izstopila 26. 2. 1997.
Sklep skupščine z dne 26. 2. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Namestnik Danilo, Prvomajska ulica 3, Liti-
ja in Zorc Antonija, Omerzova 11, Ljubljana.

Srg 96/06097 Rg-111786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06097 z dne 28. 8. 1997 pod
št. vložka 1/15712/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5575958
Firma: TOTEM COMMERCE, pod-

jetje za trženje, posredovanje in sveto-
vanje, d.o.o.,Ljubljana, Škrabčeva 31

Skrajšana firma: TOTEM COMMER-
CE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Škrabčeva 31
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Šteblaj Igor in Klasinc Li-

dija, izstopila 22. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 22. 11. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Šteblaj Igor, V Murglah 41, Ljubljana
in Klasinc Lidija, Trebinjska 4, Ljubljana.

Srg 96/03601 Rg-111859

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03601 z dne 17. 4. 1997 pod št.
vložka 1/02834/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5327440
Firma:  ALCAPO  –  ČOŽ  IN  PART-

NER, trgovsko in posredniško podjetje,
d.n.o., Ljubljana, Viška c. 49/b

Skrajšana firma: ALCAPO – ČOŽ IN
PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Viška c. 49/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Čož Jože in Aleksić

Željko, izstopila 1. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 1. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Čož Jože, Ljubljana, Viška cesta 49/b in
Aleksić Željko, Ljubljana, Pokljukarjeva 10.

Srg 97/01586 Rg-112240

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01586 z dne 19. 8. 1997 pod št.
vložka 1/23671/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5785120
Firma: NCR SERVIS, Prodaja in ser-

vis, d.o.o., Ljubljana, Celovška 122
Skrajšana firma: NCR SERVIS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Radišić Slavimir in Stipić

Miran, izstopila 12. 3. 1997.
Sklep družbenikov z dne 12. 3. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Radišić Slavimir, Kaštel 8, Mali Lo-
šinj, Hrvaška in Stipić Miran, B. Milanovi-
ća 5, Mali Lošinj, Hrvaška.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Topole n.h.
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hribar Angelca, izsto-

pila 24. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 24. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Angelca Hribar, Ul. Mengeške skupine
11, Mengeš.

Srg 97/00104 Rg-111485

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00104 z dne 24. 7. 1997 pod
št. vložka 1/19301/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GRAJSKA PRISTAVA, pod-
jetje za gostinstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Gabrska gora

Skrajšana firma: GRAJSKA PRISTA-
VA, d.o.o., Gabrska gora

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1274 Gabrovka, Gabrska gora 28
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Huč Jožica in Bajec Jože,

izstopila 31. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jožica Huč, Gabrska gora 28, Gabrov-
ka in Jože Bajec, Vodnikova 3, Dob.

Srg 97/00311 Rg-111487

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00311 z dne 24. 7. 1997 pod št.
vložka 1/24720/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  DOM-IN,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Željne

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

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Željne 20
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Pogorevc Jože in Pogo-

revc Branka, izstopila 16. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 16. 1. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Branka in Jože Pogorevc, oba Željne
20, Kočevje.

Srg 97/02946 Rg-111773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02946 z dne 21. 8. 1997 pod
št. vložka 1/26970/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5920906
Firma: SILVA VODNIK IN PARTNER,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SILVA VODNIK IN

PARTNER, d.n.o.

MARIBOR

Srg 94/01857 Rg-104611

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01857 z dne 18. 2. 1997
pod št. vložka 1/04659/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5106 Št. 64 – 17. X. 1997

prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5567874
Firma: RADLES, storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RADLES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska 7/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Rakuš Ana, izstopila

18. 2. 1997.

Srg 97/00769 Rg-109580

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00769 z dne 18. 6. 1997
pod št. vložka 1/03767/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
zaključenega stečajnega postopka s temile
podatki:

Matična št.: 5479371
Firma: EMI–MONTAŽA, d.o.o. – v te-

čaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ozka

ulica 1
Osnovni kapital: 595.500 SIT
Ustanovitelj: EMI, elektromontaža in

svetila p.o., izstop 15. 4. 1997.
Dne 18. 6. 1997 se na podlagi pravno-

močnega sklepa stečajnega senata v Mari-
boru, St 21/95 z dne 22. 1. 1997, družba
EMI MONTAŽA, d.o.o., Slovenska Bistri-
ca – v stečaju, izbriše iz sodnega registra.

Srg 97/01224 Rg-110905

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01224 z dne 30. 7. 1997
pod št. vložka 1/07198/01 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5689970002
Firma: TOLEDO, podjetje za trgovin-

sko, posredniško in storitveno dejavnost,
d.o.o., Zgornja Kungota, Plintovec 5, Po-
družnica Maribor

Skrajšana firma: TOLEDO, d.o.o., Zgor-
nja Kungota, Plintovec 5, Podružnica Ma-
ribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 6
Ustanovitelj: TOLEDO, d.o.o., izstopil

30. 6. 1997.
Del podjetja se izbriše iz sodnega regi-

stra zaradi ukinitve.

Srg 96/01389 Rg-110941

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01389 z dne 15. 7. 1997 pod št.
vložka 1/04931/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5577365
Firma:  BIROSTROJ  COMPUTERS–

ZUNANJA TRGOVINA, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  BIROSTROJ  COM-
PUTERS–ZUNANJA TRGOVINA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,065.696,50 SIT
Ustanovitelj: BIROSTROJ COMPU-

TERS, p.o., izstopil 15. 7. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 1241/94 Rg-26250

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba GEOID, Podjetje za intelek-
tualne storitve, Gornja Radgona d.o.o.,
Prvomajska ul. 2, Gornja Radgona, vpi-
sana pod vl. št. 1/1357/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 28. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela Holc
Majda, Prvomajska ul. 2, Gornja Radgona.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanoviteljico.

Srg 194/94 Rg-44510

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

KOMIL, podjetje za inženiring, izo-
braževanje, storitve ter zunanjo in notra-
njo trgovino Lendava, d.o.o., Lendava,
Kranjčeva 9, vpisano v vl. št. 1/1328/00,
preneha po skrajšanem postopku zakona o
gospodarskih družbah po sklepu z dne 11. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Kocuvan Laszlo, Lendavske Gorice 3/a
in Milič Drago, Lendava, Partizanska 11,
kot ustanovitelja prevzemata obveznost pla-
čila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

NOVA GORICA

Srg 96/00756 Rg-111687

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00756 z dne 18. 8. 1997 pod
št. vložka 1/00672/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5329493
Firma: VODOPIVEC, Avtomati za na-

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

govornostjo
Sedež: Kostanjevica, Opatje selo 82
Osnovni kapital: 1,949.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Danijel in Vo-

dopivec Jožica, izstopila 18. 8. 1997.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 16. 12.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Vodopivec Danijel in Vodopivec Jožica, oba
Opatje selo 82, Kostanjevica na Krasu.

Srg 97/00103 Rg-110402

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00103 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/02479/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Srg 96/01390 Rg-110942

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01390 z dne 15. 7. 1997 pod št.
vložka 1/04930/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5577373
Firma:  BIROSTROJ  COMPUTERS–

PRECIZNA MEHANIKA, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  BIROSTROJ  COM-
PUTERS–PRECIZNA MEHANIKA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Mladinska ulica 3
Osnovni kapital: 1,410.473,30 SIT
Ustanovitelj: BIROSTROJ COMPU-

TERS, p.o., izstopil 15. 7. 1997.

Srg 96/01388 Rg-110943

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01388 z dne 15. 7. 1997 pod št.
vložka 1/07318/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5692474
Firma:  BIROSTROJ  COMPUTERS

MARKET, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: BIROSTROJ COMPU-
TERS MARKET, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 4,376.092,52 SIT
Ustanovitelj:  BIROSTROJ  COMPU-

TERS, p.o., izstopil 15. 7. 1997.

Srg 96/01369 Rg-111899

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01369 z dne 19. 8. 1997 pod št.
vložka 1/08656/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5779464
Firma: ALDA, trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: 2205 Starše, Trniče 26
Osnovni kapital: 1,514.415 SIT
Ustanovitelja: Korošec Alenka in Koro-

šec Danilo, izstopila 19. 8. 1997.

Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 13. 11. 1995
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Matična št.: 5626528
Firma: ZEKOM, Trgovina na debelo

in drobno, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: ZEKOM, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 56
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 21. 1.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Zec Milena in Zec Zdravko, oba Koso-
velova 2, Nova Gorica.

Srg 96/0075 Rg-110490

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00757 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/03555/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5924812
Firma: TECNOCOM – TRADE, Trgo-

vina in posredništvo, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TECNOCOM – TRA-

DE, d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Nova  Gorica,  Matevža  Velu-

ščka 6
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 23. 10.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzemajo Baline Mikhail-Izrajlevič, Ul.
Krasnobogatyzskaya 19-2, Moskva, Rusi-
ja, Slavia Plus, Ul. Lenina 13, Volgograd,
Rusija, Šerbinin Jurij-Aleksandrovič, Ul.
Mira 6, Ap. 43, Volgograd, Rusija in Maks
Černuš, Ul. Matevža Veluščka 6, Solkan,
Nova Gorica.

Srg 96/00592 Rg-110495

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00592 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/01720/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5499836
Firma: INTERFAJT, Špedicija, Renče,

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

govornostjo
Sedež: Renče, Lukežiči 33 b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 14. 10.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
majo Fajt Stojan, Lukežiči 33/b, Renče, In-
terbartolo Gianluca, Sovodnje ob Soči, Via
Case Sparse 66, Italija, Lutman Lidia Inter-
bartolo, Sovodnje ob Soči, Via Case Sparse
66, Italija in Interbartolo Ignazio, Sovodnje
ob Soči, Via Case Sparse 66, Italija.

Srg 94/02584 Rg-110499

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02584 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/03076/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MANCA, d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno in storitve, Orehovica
40, Podnanos

Skrajšana firma: MANCA, d.o.o., Pod-
nanos

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podnanos, Orehovica 40
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 27. 12.

1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Trošt Matjaž, Orehovica 40, Podnanos.

Rg-110697

Družba VECTRA, Proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., s sedežem Gregorči-
čeva 17, Dornberk, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-347-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 5. 2.
1997.

Ustanovitelji so Mozetič Uroš, Gregor-
čičeva 17, Dornberk, Mozetič Nives, Gre-
gorčičeva 17, Dornberk, Ušaj Egon, Miloj-
ke Štrukelj 40, Nova Gorica in Ušaj-Gulin
Ksenija, Milojke Štrukelj 40, Nova Gorica,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 5. 2. 1997

Srg 97/00287 Rg-111617

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00287 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/02560/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5640865
Firma: KERAM, Avtoprevozništvo in

trgovina, d.o.o., Renče
Skrajšana firma: KERAM, d.o.o., Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Oševaljek 9/b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kerševan Zmago, izstopil

11. 7. 1997.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 31. 12.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kerševan Zmago, Oševljek 9/b, Renče.

Srg 97/00412 Rg-111619

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00412 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/01246/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5408032
Firma: ANITA, Izobraževanje in sve-

tovanje, d.o.o., Nova Gorica, Ulica XXX.
divizije 15 d, Nova Gorica

Skrajšana firma: ANITA, d.o.o., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Ulica XXX. divi-
zije 15 d

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kogoj Tomislav in Kogoj

Berta, izstopila 11. 7. 1997.
Sklep družbenikov z dne 15. 4. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kogoj Tomislav in Kogoj Berta, oba
Ul. XXX. divizije 15 d, Nova Gorica.

Srg 96/00742 Rg-111621

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00742 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/01323/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TEXTRADING LOCATELLI,
d.o.o., Trgovsko podjetje, Nova Gorica

Skrajšana firma: TEXTRADING LO-
CATELLI, d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Locatelli Metod in Loca-

telli Andreja, izstopila 11. 7. 1997.
Sklep družbenika z dne 19. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Locatelli Metod in Locatelli Andreja,
oba Ulica bratov Hvalič 22, Nova Gorica.

Srg 97/00338 Rg-111652

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00338 z dne 29. 7. 1997 pod
št. vložka 1/01830/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5506719
Firma: AGROTRADE, Podjetje za fi-

nančne in komercialne storitve, d.o.o., Vi-
pava

Skrajšana firma: AGROTRADE, d.o.o.,
Vipava

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vipava, Vinarska cesta 5
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Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: KV AGROIND Vipava

1894 p.o., izstop 29. 7. 1997.
Sklep delavskega sveta z dne 27. 2. 1997

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zelo Kmetijstvo Vipava AGROIND Vipava
1894, p.o., Vipava, Vinarska cesta 5, Vi-
pava.

Srg 97/00495 Rg-111683

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00495 z dne 18. 8. 1997 pod
št. vložka 1/02648/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5680506
Firma: FERIMEX, Proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: FERIMEX, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Kavčič Majda, iz-

stopila 18. 8. 1997.
Sklep družbenice z dne 14. 5. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Pavlič Kavčič Majda, Grivška pot 5,
Ajdovščina.

Srg 97/00436 Rg-111684

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00436 z dne 18. 8. 1997 pod
št. vložka 1/02350/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5627788
Firma: KONEKS, Proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Renče
Skrajšana firma: KONEKS, d.o.o., Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Oševljek 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kerševan Dragomil, izsto-

pil 18. 8. 1997.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 25. 3.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Kerševan Dragomil, Oševljek 9,
Renče.

NOVO MESTO

Srg 97/00190 Rg-111303

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00190 z dne 26. 8. 1997
pod št. vložka 1/00568/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5323207

Firma: EKO-FINK, knjigovodske in
ekonomske storitve, Novo mesto, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Jurčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fink Simona in Fink Jože,

izstopila 13. 2. 1997.
Sklep skupščine z dne 13. 2. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Fink Simona in Fink Jože, oba Smreč-
nikova 26, Novo mesto.

Srg 330/97 Rg-111304

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba Proizvodno in trgovsko pod-
jetje TESTENINA Stranje, d.o.o., Stra-
nje 8, Škocjan, vpisana na reg. vl. št. 1-691/
00, preneha po skrajšanem psotopku po skle-
pu skupščine z dne 21. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vidmar Vilko in Vid-
mar Anita, oba Stranje 8, Škocjan, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na ustanovitelja v sorazmerju z vlo-
ženim ustanovitvenim kapitalom.

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

Okrožno sodišče Novo mesto
dne 25. 8. 1997

Srg 358/97 Rg-11305

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba LESGALANT, proizvodnja, tr-
govina, uvoz-izvoz, Drganja sela, d.o.o.,
Drganja sela 50, Straža, vpisana na reg. vl.
št. 1-3194/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 9. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Novinec Slavko, Drganja
sela 50, Straža, z ustanovitvenim kapitalom
1,650.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,650.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče Novo mesto
dne 25. 8. 1997

Srg 96/00411 Rg-111917

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00411 z dne 2. 9. 1997

PTUJ

Srg 97/00080 Rg-109565

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00080 z dne 14. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa Tovarna volnenih izdelkov
Majšperk, d.o.o., – v stečaju, Breg 8, 2322
Majšperk, pod vložno št. 1/00888/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča stečaj za-
radi potrditve prisilne poravnave in spre-
membe firme s temile podatki:

Matična št.: 5034299
Firma:  TOVARNA  VOLNENIH  IZ-

DELKOV MAJŠPERK, d.o.o.
Skrajšana firma: TVI Majšperk, d.o.o.
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na

Ptuju, St 8/96 z dne 26. 3. 1997, se prisilna
poravnava v stečaju med dolžnikom Tovar-
na volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., Breg
8 – v stečaju in njegovimi upniki sprejme in
potrdi.

V smislu petega odstavka 172. člena za-
kona o prisilni poravnavni, stečaju in likvi-
daciji, se stečajni postopek nad dolžnikom
Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o.,
Breg 8 – v stečaju ustavi.

Srg 95/00214 Rg-111026

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/02184 z dne 3. 7. 1996 pod št.
vložka 1/00982/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5292476
Firma: V.A.B., podjetje za posredništvo,

trgovino na veliko in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: V.A.B., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Žabjak 1
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanoviteljici: Cerovič Nataša in Zavec

Melanija, izstopili 26. 5. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Melanija Zavec, Panonska 5, Ptuj in
Nataša Cerovič, Ulica Lackove čete 36, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC
Srg 6715/94 Rg-104904

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6715/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 6. 11. 1996 sklenilo:

pod št. vložka 4/03054/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k HRANILNO-KREDITNI SLUŽBI
TREBNJE, p.o., reg. vl. št. 4/247/00, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5745012
Firma: ZADRUŽNA HRANILNO-KRE-

DITNA SLUŽBA ŠENTRUPERT, p.o.
Skrajšana firma: HKS
Sedež: 8232 Šentrupert, Šentrupert 124
Osnovni kapital: 62.200 SIT
Ustanoviteljica: Kmečka zadruga Šen-

trupert, z.o.o., izstopila 30. 9. 1996.
Pripojitev k HRANILNO-KREDITNI

SLUŽBI TREBNJE, p.o., Trebnje, Baragov
trg 3, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
30. 9. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 007-1/97-3/5 Ob-4361

Pravila sindikata tekstilne in usnjar-
sko-predelovalne industrije Slovenije
Tekstilne industrije Otiški vrh 53, Šent-
janž pri Dravogradu se z dne 1. 10. 1997
hranijo pri Upravni enoti Dravograd.

Pravila so napisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 30.

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7294-00 vpiše izbris družbe
SIMAC, d.o.o., Slovenj Gradec, s sede-
žem v Slovenj Gradcu, Heroja Vrunča 1,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Zlatoper
Marjan, Vrunčeva 1, Slovenj Gradec, Kac
Milan, Tomšičeva 5, Slovenj Gradec in Mar-
tinc Simon, Gubčeva 2, Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 11. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 12/97 S-398

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Montažno podjetje In-
stalacija, d.d., Ljubljana, Kamniška ul.
48a, s sklepom opr. št. St 12/97 z dne 16. 9.
1997 potrdilo prisilno poravnavo med dolž-
nikom in njegovimi upniki.

Dolžnik izplača upnikom njihove ugo-
tovljene terjatve v roku dveh let od pravno-
močnosti navedenega sklepa in v za 40%
zmanjšanih zneskih.

Terjatve v ugotovljeni višini se v času
od 27. 2. 1997 do dne plačila revalorizirajo
glede na srednji tečaj Banke Slovenije za
DEM.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami
v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je se-
stavni del navedenega sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 2. 10. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 1997

St 59/91-281 S-399

To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni
zadevi zoper Centrovod, p.o., Lenart – v
stečaju, izven naroka dne 7. 10. 1997 skle-
nilo:

Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi Centrovod, p.o.,
Lenart – v stečaju.

Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega sod-
nika določi Okrožni sodnik Janez Zeilhofer.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 1997

St 35/94-100 S-400

To sodišče je s sklepom opr. št. St 35/94
z dne 6. 10. 1997 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Resistor, Tovar-
na uporov, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva
5 – v stečaju, zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 10. 1997

St 9/97-5 S-401

To sodišče je na seji senata dne 6. 10.
1997 pod opr. št. St 9/97 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Mega-
trade import-export, gradbeništvo, Novo
mesto, d.o.o., Jedinščica 32, novo mesto,
se začne in zaključi, ker premoženje dolžni-
ka ne zadošča niti za poplačilo stroškov ste-
čajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Megatrade import-export, gradbeništvo, No-
vo mesto, d.o.o., Jedinščica 32, Novo me-
sto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 10. 1997

St 52/94-237 S-402

To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni
zadevi zoper EMI Elektromontaža in sve-
tila, p.o., Poljčane – v stečaju, izven naro-
ka dne 7. 10.1997 sklenilo:

Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi EMI Elektromon-
taža in svetila, p.o., Poljčane – v stečaju.

Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega
sodnika določi Okrožni sodnik Janez Zeil-
hofer.

St 61/91-372 S-403

To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni
zadevi zoper Elkom tovarna stikalnih na-
prav, p.o., Maribor – v stečaju, izven naro-
ka dne 7. 10.1997 sklenilo:

Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi Elkom tovarna sti-
kalnih naprav, p.o., Maribor – v stečaju.

Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega
sodnika določi Okrožni sodnik Janez Zeil-
hofer.

St 4/92-310 S-404

To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni
zadevi zoper Klemos tovarna jeklenih kon-
strukcij, p.o., Lenart – v stečaju, izven
naroka dne 7. 10. 1997 sklenilo:

Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi Klemos tovarna
jeklenih konstrukcij, p.o., Lenart – v stečaju.

Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega
sodnika določi Okrožni sodnik Janez Zeil-
hofer.

St 29/91-43 S-405

To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni za-

devi zoper Moden, d.o.o., Maribor – v ste-
čaju, izven naroka dne 7. 10.1997 sklenilo:

Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi Moden, d.o.o., Ma-
ribor – v stečaju.

Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega sod-
nika določi Okrožni sodnik Janez Zeilhofer.

St 83/92-289 S-406

To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni
zadevi zoper Klemos proizvodnja investi-
cijske opreme, d.o.o., Lenart – v stečaju,
izven naroka dne 7. 10.1997 sklenilo:

Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi Klemos proizvod-
nja investicijske opreme, d.o.o., Lenart – v
stečaju.

Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega
sodnika določi Okrožni sodnik Janez Zeil-
hofer.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 1997

St 22/96 S-407

To sodišče je s sklepom z dne 8. 10. 1997
pod opr. št. St 22/96 začelo postopek prisilne
poravnave v stečaju nad dolžnikom S & D,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inže-
niring, d.o.o., Grobeljska 4, Mengeš.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je bi-
la določena dosedanja stečajna upraviteljica
Mojca Blažič, odvetnica iz Trbovelj.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Mercator – Nanos, d.d., Postojna,
– Ljubljanska banka Domžale, d.d.,

Domžale,
– HKS Vigred, p.o., Mengeš,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., PE Dom-

žale,
– Lokastar, d.o.o.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 8. 10. 1997.

St 59/91 S-408

To sodišče je s sklepom St 59/91 dne 8.
10. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom SM – ART, d.o.o., Trnovski
pristan 10, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 1997

St 30/96 S-409

To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-
nikom Sadiku in Feratoski, Storitve, tr-
govina, d.n.o., Koper, Mladinska 9, s
sklepom senata, opr. št. St 30/96 z dne 9.
10. 1997 začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo ter po pravnomočnosti
sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega
registra.

Razglasi sodišč
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Stol Kamnik, d.d., Ljubljanska 45, Kam-
nik, javno poziva upravičence do notranjega
odkupa delnic podjetja (zaposleni, bivši zapo-
sleni in upokojeni delavci ter upravičenci iz
točke II.4/c programa, ki ga je odobrila Agen-
cija RS, št. LP 01209/1997 JM), da vpišejo
delnice in plačajo kupnino za prvi paket del-
nic notranjega odkupa. Rok vpisa in vplačila
je 30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
Ljubljanskem Dnevniku. Objava javnega po-
ziva je tudi v Uradnem listu RS in na oglasni
deski v poslovnih prostorih Stol, d.d., Delnice
notranjega odkupa imajo 50% popusta na pro-
dajno vrednost delnice za 1. 1. 1993.

Upravičenec, ki zamudi 30 dnevni rok, ne
more sodelovati v programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenec vplača kupnino za prvi
paket, postane udeleženec programa notranje-
ga odkupa.

Vpis in vplačilo za delnice notranjega od-
kupa sta v poslovnih prostorih Stol, d.d., Ljub-
ljana 45, vsak dan od ponedeljka do petka od
9. do 13. ure.

Program lastninskega preoblikovanja druž-
be Stol, razen tega javnega poziva za notranji
odkup, je že objavil Ljubljanski Dnevnik dne
8. maja 1997.

Dodatne informacije lahko dobijo upravi-
čenci na tel. 812-211 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

Stol Kamnik, d.d.,
direktor

Št. 122-19/97 Ob-4377

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na ka-

zenskem oddelku Višjega sodišča v Ljublja-
ni;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na

Okrožnem sodišču v Celju,
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na

Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na

Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani;

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ljutomeru,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču na Ptuju;
II. na podlagi 101. člena zakona o sodniški

službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na De-

lovnem in socialnem sodišču v Ljubljani;
III. na podlagi 103. člena zakona o sod-

niški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 3 prosta mesta višjih sodnikov na ci-

vilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani.

Razpisni pogoji:
K I/a, K III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
zakona v sodniški službi in posebne pogoje
za izvolitev na mesto okrajnega sodnika,
določene v 1. členu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 130-1/97 Ob-4394

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet razpisna komisija za imenovanje
namestnika generalnega direktorja, pomoč-
nikov generalnega direktorja in direktorjev
podružnic razpisuje skladno z 32. in 34.
členom statuta Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet, delovni mesti

1. namestnika generalnega direktorja,
2. pomočnika generalnega direktorja

za plačilni promet.
Pogoji:
pod 1) visoka strokovna izobrazba eko-

nomske ali pravne smeri in 5 let delovnih
izkušenj in

pod 2) visoka strokovna izobrazba eko-
nomske, druge družboslovne ali tehniške
smeri in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisani delovni mesti traja
4 leta.

Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,
življenjepisom in opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj sprejema razpisna komisija za

Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 1997

St 25/97 S-410

To sodišče objavlja v poravnalni zadevi pod
opr. št. St 25/97 sklep z dne 10. 10. 1997:

Začne se postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: LIP Pohištvo, Predelava lesa in
trgovina, d.d., Liptovska ulica 34, Sloven-
ske Konjice in njegovimi upniki.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlože-
no pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatve).

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje Tomaž Kos, dipl. ek., Spodnje Gorče 8,
Braslovče.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Elektro Maribor, Javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, p.o., Maribor, Ve-
trinjska ulica 2, Maribor – Ivan Pristovnik,

– Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., Op-
lotniška cesta 1, Slovenske Konjice – Anton
Kuzman,

– Gozdar, d.o.o., Kranj, Mlaka, Zagrajško-
va 11, Kranj – Vinko Borovnik,

– Gozdno gospodarstvo Celje, p.o., Ljub-
ljanska cesta 13, Celje – Erna Marjetič-Pi-
žorn,

– Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d., Tyr-
ševa ulica 15, Maribor – Melanija Mohorko,

– Exportdrvo Ljubljana, Celovška 111,
Ljubljana – Zdenko Ribič,

– predstavnik sveta delavcev oziroma de-
lavski zaupnik – Marjan Sterle.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave bo nabit na oglasno desko dne 10. okto-
bra 1997.

Predlagatelju prisilne poravnave se naloži,
da položi predujem za stroške postopka v viši-
ni 1,500.000 SIT na žiro račun tega sodišča št.
50700-696-250, v roku 8 dni po prejemu pi-
snega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 10. 1997

St 7/97 S-394

To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Nasua Pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 10. 11. 1997
ob 14. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 1997

St 13/96 S-395

Nad dolžnikom Kolbe, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Sežana, Partizanska 109 se uve-
de likvidacijski postopek.

V postopku likvidacije se uporablja firma:
Kolbe, trgovina in storitve, d.o.o., Sežana, v
likvidaciji.

Za likvidacijsko upraviteljico se določi
Brajdih Tatjana iz Sežane, Benčičeva 19.

Odreja se vpis začetka likvidacijskega po-
stopka v sodni register. Začetek likvidacijske-
ga postopka se objavi na sodni deski sodišča
in v Uradnem listu RS.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvo-
dih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje ter-
jatve likvidacijskemu senatu v roku 60 dni od
dneva objave tega oklica.

Razpisi delovnih mest

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do družbe v likvidaciji.

Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 12.
1997 ob 9. uri v sobi št. 134/I tega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 2. 10. 1997.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 10. 1997

St 7/97-50 S-396

Višje sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
Cpg 323/97 z dne 17. 9. 1997 razveljavilo
sklep tega sodišča opr. št. St 7/97 z dne 30. 5.
1997 o začetku stečajnega postopka nad dolž-
nikom Micom, d.o.o., Koper, Kidričeva uli-
ca št. 22, Koper.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
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Namera o javnem naročilu
Št. 110-1/97 Ob-4373A

Based on Para. 3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off. Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(hereinafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:
Prequalification of Contractors for:

Construction of Four-lane Motorway
Vransko–Trojane

Tentative value of the Works tendered is
SIT 30.000,000.000.

Expected publication of the Invitation
for Bids is December 1997.

Št. 110-1/97 Ob-4373B

Based on Para. 3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off. Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(hereinafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:

Prequalification of Contractors for:
Construction of a Double Tube,
Two-lane Tunnel Trojane on the
Motorway Vransko–Blagovica

Tentative value of the Works tendered is
SIT 12.000,000.000.

Expected publication of the Invitation
for Bids is December 1997.

Št. 110-1/97 Ob-4373C

Based on Para. 3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off. Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(hereinafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:
Reconstruction of the road M 3-3

Slovenska Bistrica–Pragersko
Tentative value of the Works tendered is

SIT 400,000.000.
Expected publication of the Invitation

for Bids is February 1998.

Št. 110-1/97 Ob-4373Č

Based on Para. 3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off. Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(hereinafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:
Prequalification of Contractors for:

Construction of motorway Blagovica–
Šentjakob, stage 1, Šentjakob–Krtina

Tentative value of the Works tendered is
SIT 12.600,000.000.

Expected publication of the Invitation
for Bids is December 1997.

Št. 110-1/97 Ob-4373D

Based on Para. 3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off. Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(hereinafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:

Construction of motorway section Višnja
Gora–Bič (alignment, bridging

structures, interchanges, deviations,
waterstream control and relocations,

public utility line displacements)
Tentative value of the Works tendered is

SIT 6.400,000.000.
Expected publication of the Invitation

for Bids is December 1997.

Št. 110-1/97 Ob-4373E

Based on Para. 3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off. Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(hereinafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:
Construction of the Lendava Bypass
Tentative value of the Works tendered is

SIT 1.200,000.000.
Expected publication of the Invitation

for Bids is January 1998.
DARS, d.d.

Št. 110-1/97 Ob-4374

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

imenovanje namestnika generalnega direk-
torja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška c. 16. Rok za prijavo je 8 dni in začne
teči z dnem objave razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-4452

Na podlagi 9. člena zakona o Jamstve-
nem skladu RS (Ur. l. RS, št. 25/97) ter 19.
in 20. člena statuta Jamstvenega sklada Re-
publike Slovenije, razpisna komisija
Jamstvenega sklada po sklepu upravnega
odbora z dne 10. 10. 1997 razpisuje prosto
delovno mesto

direktorja Jamstvenega sklada Repub-
like Slovenije.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

– visoka izobrazba ekonomske ali prav-
ne smeri,

– pet let delovnih izkušenj in strokovne,
vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Kandidat mora ob prijavi na razpis pred-
ložiti program dela sklada.

Direktor bo imenovan za dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev kandidati pošljejo v petnajstih
dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na
naslov: Jamstveni sklad Republike Sloveni-
je, Glinška 12, 1000 Ljubljana, z oznako
»za razpis«.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v roku trideset dni po končanem raz-
pisnem roku.

Dodatne informacije dobite po telefonu
125-98-07 pri v.d. direktora Jamstvenega
sklada RS.

Razpisna komisija Jamstvenega sklada
Republike Slovenije

Javna naročila

24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja

namero o naročilu za:
Obnova viadukta Ivanje Selo - leva in
desna polovica - na cesti A10, odsek

Vrhnika-Postojna, pododsek 9/2
Logatec-Unec

Orientacijska vrednost naročila je:
500,000.000 SIT

Predvideni čas objave javnega razpisa je
januar 1998.

Rok pričetka del je 1. 3. 1998, rok do-
končanja del je 30. 10. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

DARS, d.d.

Ob-4436

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 naročni-

ka: Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba
Iva Soršak, Kolodvorska 10, Slovenska Bi-
strica, tel. 062/811-912, faks 062/811-141.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: adaptacija in dozi-

dava prostorov za pouk OŠ Laporje –
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 170,000.000
SIT, čas razpisa začetek 1. 2. 1998 in/ali
zaključek 15. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dozidava od 1. 6. 1998 do
30. 4. 1999, začetek 1. 5. 1999 in/ali zaklju-
ček 1. 9. 1999 – adaptacija.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Datum objave javnega razpisa: 30. 1.
1998.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Slovenska Bistrica, župan dr. Ivan Žagar.

Ob-4437

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 naročni-

ka: Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba
Iva Soršak, Kolodvorska 10, Slovenska Bi-
strica, tel. 062/811-912, faks 062/811-141.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: izgradnja telovadni-

ce in prizidka k OŠ Oplotnica – gradbe-
no-obrtniška in instalacijska dela ter ure-
ditev okolice.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 170,000.000
SIT, čas razpisa začetek 10. 1. 1998 in/ali
zaključek 10. 3. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 20. 3.
1997 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Datum objave javnega razpisa: 10. 1.
1998.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Slovenska Bistrica, župan dr. Ivan Žagar.

Občina Slovenska Bistrica
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Javni razpisi

Popravek

Ob-4429

V javnem razpisu Ministrstva za obram-
bo št. MORS-BO 37/97 za izbiro izvajalca
brez omejitev za dobavo taktično-zaščitnih
jopičev, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 59, z dne 26. IX. 1997, Ob-4081 se v
tretjem odstavku 5. točke, datum pravilno
glasi:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997  do 12.
ure...

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 663-05-0343/97-003 Ob-4424

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Republiški zavod za zaposlovanje
objavljata

spremembe in dopolnitve
javnega razpisa za izbiro programov in
izvajalcev aktiviranja brezposelnih oseb

in spodbujanja lokalnih zaposlitvenih
iniciativ ter programov odpiranja novih
delovnih mest za obdobje 1997/98 (Ur. l.

RS, št. 61/97)
1. V javnem razpisu za izbiro progra-

mov in izvajalcev aktiviranja brezposelnih
oseb in spodbujanja lokalnih zaposlitvenih
iniciativ ter programov odpiranja novih de-
lovnih mest za obdobje 1997/98 (Ur. l. RS,
št. 61/97) se za 1.3. točko doda nova 1.4.
točka, ki se glasi: “1.4. razvoj učnih delav-
nic in učnih podjetij za usposabljanje in
zaposlovanje težje zaposljivih oseb in in-
validov.”.

2. Za 2.3. točko se doda nova 2.4. točka,
ki se glasi: “2.4. Na razpis iz 1.4. točke se
lahko prijavijo : invalidska podjetja in za-
vodi za usposabljanje invalidnih oseb.”.

3. V 5. točki se doda nov zadnji odsta-
vek, ki se glasi: “Predviden rok za dokonča-
nje programov iz 1.4. točke je december
1998.”.

4. V  tretjem  odstavku  7.  točke  se  za
številkama “1.2.” črtajo beseda in številki
“in 1.3.” ter dodajo številke in beseda “1.3.
in 1.4.”.

5. V četrtem odstavku točke 8. B) se da-
tum “ 17. 10. 1997” nadomesti z datumom
“3. 11. 1997”.

6. V točki 10. se datum “27. 10. 1997”
nadomesti z datumom “4. 11. 1997”.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 110-1/97 Ob-4375A

Na podlagi določil zakona o javnih na-
ročilih (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: dobava in montaža

avtomatskih števcev prometa na glavnih
cestah

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.

105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 20. do
24. 10. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Dževad Kulenović, dipl. inž.
(tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
10,500.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 1 mesec
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 11. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dobava in
montaža števcev.” – D.K.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-4375B

Na podlagi določil zakona o javnih na-
ročilih (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: ureditev počivališča

Dolenjski potok ob cesti M 10-4,
odsek 343, km 4.600

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 20. do
24. 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
7,100.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 2 meseca.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 11. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Ureditev po-
čivališča Dolenjski potok.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 76 Ob-4389

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: Stanovanj-
ski sklad Občine Maribor, Grajski trg 1, Ma-
ribor, kontaktna oseba Ivan Satler, dipl. inž.
arh., tel. 062/229-7360-18, faks 062/25-221.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije IP, PGD, PZR, PZI
za ca. 60 stanovanjski objekt v soseski
S-31/2 ob ulici Veljka Vlahkoviča v Mari-
boru, vključno z ureditvijo okolja in komu-
nalnimi priključki.

3. Razpisna dokumentacija: bo na voljo v
tajništvu naročnika v času uradnih ur (pone-
deljek, sredo, petek od 8. do 10. ure, sredo od
14. do 16. ure) po predložitvi potrdila o vpla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije 20.000
SIT na žiro račun št. 51800-652-29941, tretji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Dokumentacijo je možno dvigniti samo
osebno. Dostava po pošti ni možna.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,500.000 SIT.

5. Projektna dokumentacija PGD, PZR,
PZI mora biti izdelana in predana naročniku
v roku 80 koledarskih dni od sklenitve po-
godbe o javnem naročilu.

IP je potrebno predložiti v sklopu po-
nudbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– idejni projekt (IP),
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudbe je 7. 11. 1997

do 9. ure, ne glede na način dostave. Ponud-
be je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oz-
nako “Ne odpiraj!” – Javni razpis za projek-
tiranje stanovanjskega objekta ob ulici Velj-
ka Vlahoviča v Mariboru.

Na zadnji strani ovojnice mora biti točen
naslov ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Stanovanjskega skla-
da Občine Maribor, Grajski trg 1/II v Mari-
boru.

Ponudniki se morajo izkazati s poobla-
stilom.

9. Komisija bo obravnala samo pravoča-
sno prispele in v skladu z razpisom oprem-
ljene ponudbe.

10. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v roku 20 dni po
odpiranju ponudb.

11. Neuspelim ponudnikom bo vrnjena
vsa ponudbena dokumentacija.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 280/97 Ob-4390

Agencija za radioaktivne odpadke, Ljub-
ljana, objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo projekta:
Izbor lokacije za odlagališče NSRAO –

Ocena potencialne geološke primernosti
območij za podzemno odlaganje

1. Naročnik: Agencija za radioaktivne
odpadke, Ljubljana, Parmova ulica 53 (v
nadaljevanju: Agencija RAO).

2. Predmet razpisa: izdelava študije, ka-
tere namen je prelimirano oceniti primer-
nost geoloških območij za podzemno odla-
ganje NSRAO.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Čas izvedbe del: 6 mesecev po skleni-
tvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe izvajalca,
– ponudbena cena del.
6. Ponudba mora vsebovati elemente, na-

vedene v razpisni dokumentaciji.
7. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj –

ponudba za javni razpis”, oznako projekta,
navedbo firme in sedeža ponudnika pošljite
v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RAO,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Pravo-
časne ponudbe bodo tiste, ki bodo prispele
do vključno 6. 11. 1997 do 11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Agencije RAO, Ljub-
ljana, Parmova ulica 53, III. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju morajo predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 7 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Razpisno dokumentacijo za pripravo
ponudb lahko zainteresirani ponudniki dvig-
nejo na Agenciji RAO, Parmova ulica 53,
Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in
14. uro, tel. 061/13-23-280.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, in ponudbe, ki ne bodo pravilno oprem-
ljene, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Št. 931-152/97 Ob-4391

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  naroč-
nika:  Hidrometeorološki  zavod  RS,  kont.
oseba  mag.  Marko  Jurgele,  Vojkova 1b,
Ljubljana,  p.p.  2549,  tel.  061/178-4219,
telefaks  061/133-1396,  soba  št.  P65,
e-mail Marko.Jurgele@rzs-hm.si.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Blago:
2.1. talni generatorji za obrambo proti

toči v Sloveniji – 50 kosov,
2.2. merilnik ozona – 1 kos,
2.3. merilnik NOx – 1 kos,
2.4. črpalke za vzorčevanje – 3 kosi,
2.5. dodatni deli za mikroskop LEICA

(DMRB, MZ8) – 4 dodatki,
2.6. vzorčevalniki za padavine in kemij-

ske analize – 3 kosi.

Storitve:
2.7. vzdrževanje računalniške opreme

proizvajalca DIGITAL,
2.8. uvoz razne vrste merilne in special-

ne opreme.
Navedba vsebine:
3. Orientacijska vrednost naročila in

predviden čas objave razpisa
Blago:
– talni generatorji za obrambo proti toči

v Sloveniji – 8,960.000 SIT,
– merilnik ozona – 2,500.000 SIT,
– merilnik NOx – 5,000.000 SIT,
– črpalke za vzorčevanje – 5,000.000 SIT,
– dodatni deli za mikroskope LEICA –

1,800.000 SIT,
– vzorčevalniki za padavine in kemijske

analize – 2,000.000 SIT.
Storitve:
– vzdrževanje računalniške opreme

(DIGITAL) – 6,000.000 SIT,
– uvoz razne vrste merilne in specialne

opreme v vrednosti – 60,000.000 SIT.
4. Dobavni rok začetka in dokončanja

del
Blago:
– talni genratorji za obrambo proti toči v

Sloveniji – 2. marec 1998,
– merilnik ozona – 1. polovica leta 1998,
– merilnik NOx – 1. polovica leta 1998,
– črpalke za vzorčevanje – 1. tretjina le-

ta 1998,
– dodatni deli za mikroskope LEICA –

1. tretjina leta 1998,
– vzorčevalniki za padavine in kemijske

analize – 3. tretjina leta 1998.
Storitve:
– vzdrževanje računalniške opreme

(DIGITAL) – celoletna aktivnost,
– uvoz razne vrste merilne in specialne

opreme – celoletna aktivnost.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izboru:

5.1. Kriteriji za izbiro dobaviteljev opre-
me in izvajalcev storitev na opremi so:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v tem
razpisu,

– status ponudnika, njegovo finančno
stanje, kadrovske zmogljivosti in poslovne
povezave s področja ponudbe,

– rezultati morebitnega testiranja ponu-
jene opreme,

– tehnične lastnosti ponujene opreme in
tehnična ocena ponujene dodatne rešitve,

– reference ponudnika in principalov v
Republiki Sloveniji in v tujini,

– komercialni pogoji (garancijski pogo-
ji, odnos cena/kvaliteta, dobavni roki, po-
pusti),

– najkrajši rok za dokončanje razpisanih
del,

– dosedanje sodelovanje ponudnika s Hi-
drometeorološkim zavodom RS.

5.2. Posamezna ponudba mora vsebova-
ti vse zahtevane elemente, označene in ure-
jene v naslednjem vrstnem redu:

– krovno izjavo, ki mora biti ožigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe po-
nudnika ter mora vsebovati:

– navedbo števila strani, ki sestavlja-
jo ponudbo,

– izjavo ponudnika, da so vsi doku-
menti, ki so priloženi ponudbi, priloženi v
originalu,

– izjavo ponudnika, da vse navedbe,
ki jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejan-
stvenemu stanju.

5.3. Podatki o ponudniku, morajo obse-
gati:

– Kopije vseh registrskih listov, ki odra-
žajo zadnji status ponudnika in morebitnih
podponudnikov.

– Dokazila, da ponudnik in morebitni
podponudniki prodajajo ponujeno opremo
in izvajajo ponujene storitve na tej opremi v
Republiki Sloveniji vsaj 24 mesecev pred
dnevom odpiranja ponudb. To ne velja za
točko 2.1.

Vseznam strokovnega kadra ponudnika
in morebitnih podponudnikov s področja po-
nujene opreme in storitev na tej opremi ter
njihove reference. Kolikor ponudnik za do-
bavo opreme in opravljanje storitev na tej
opremi sodeluje s podponudniki, mora za
delavce podponudnikov navesti reference s
področja del, ki jih pokriva podponudnikov
del ponudbe. Ponudnik mora za morebitne
podponudnike priložiti dokazila o poslov-
nem sodelovanju z njimi.

Obrazca BON-1 in BON-2 oziroma obra-
zec BON-3, ki na dan odpiranja ponudb ne
smejo biti starejši od 30 dni. Zaželena so
tudi morebitna poslovna poročila o poslo-
vanju ponudnika, oziroma poročilo certifi-
cirane revizijske hiše za preverjanje bonite-
te ponudnika, ki naj bodo izdana po 1. av-
gustu 1997.

– Seznam večjih referenc ponudnika z
navedbo del in obsega. Referenčna lista naj
vsebuje le tiste reference, ki so po obsegu
večje oziroma primerljive z obsegom ponu-
jene opreme in storitev.

– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov v zahtevanem vrstnem redu, kot
je to določeno v točki 5.2, bodo kot neu-
strezne izločene iz nadaljnje obravnave.

– Vse kopije dokumentov in vsa doku-
mentacija (razen tehnične dokumentacije),
ki jo za razpis pripravi ponudnik sam, mora
biti opremljena z žigom in podpisom odgo-
vorne osebe.

– Vse, kar velja za ponudnika, velja tudi
za morebitne njegove podponudnike.

5.4. Izključitev obveze sklepanja pogodbe
Naročnik izključuje obvezo skleniti po-

godbo z najcenejšim ponudnikom, oziroma
si pridržuje pravico, da izbora ne opravi.

5.5. Veljavnost razpisa
Izmed ponudnikov na ta razpis bodo iz-

brani dobavitelji za razpisano opremo in sto-
ritve za čas do zaključka naslednjega javne-
ga razpisa za istovrstno opremo in storitve.

6. Predložitev ponudb
V osnovnem ovitku mora biti: spremno

pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena po-
nudba z označbo “Ne odpiraj ponudba” z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in na katero točko razpisa
se ponudba nanaša. Če je dokumentacija v
več ovitkih, morajo biti ti označeni po zapo-
redju in njihovo število navedeno v sprem-
nem dopisu. Nepravilno opremljene ponud-
be glede na določila tega javnega razpisa
bodo neodprte vrnjene  ponudnikom. Po-
nudbe v predpisani obliki se vložijo:

– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-
teorološkega zavoda Republike Slovenije
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo);
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– pošljejo kot priporočene poštne po-
šiljke.

Ponudbe je treba oddati v 20 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, za
razpisno komisijo.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo in ga vodi
predsednik komisije za odpiranje ponudb.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Informacije so na voljo, po objavi javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS na Hidrome-
teorološkem zavodu  Republike Slovenije,
Vojkova 1b, Ljubljana, in sicer za točko:

Blago:
2.1. talni generatorji za obrambo proti

toči v Sloveniji – n.c. 327-461 int. 2117,
2.2. merilnik ozona – n.c. 327-461 int.

2104,
2.3. merilnik NOx – n.c. 327-461 int.

2104,
2.4. črpalke   za   vzorčevanje   –

n.c. 327-461 int. 2216,
2.5. dodatni deli za mikroskope LEICA

– n.c. 327-461 int. 2212,
2.6. vzorčevalniki za padavine in kemijs-

ke analize – 178-4102.
Storitve:
2.7. vzdrževanje računalniške opreme

(DIGITAL) – 178-4208,
2.8. uvoz razne vrste merilne in special-

ne opreme – 178-4219.
10. Ostali podatki
Za točko 2.7 je na razpolago popolna

dokumentacija računalniških sistemov, ki so
predmet povpraševanja. Informacije in do-
kumentacija so brezplačne.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Veljavnost ponudb: 90 dni.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.

Ministrstvo za okolje in prostor
Hidrometeorološki zavod

Republike Slovenije

Št. 465/97 Ob-4392

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
na podlagi pravilnika o postopku in merilih
za izbor in sofinanciranje znanstvenih pe-
riodičnih publikacij (Ur. l. RS, št. 66/96)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih

publikacij

1. Predmet razpisa je sofinanciranje iz-
dajanja periodičnih publikacij z znanstveno
vsebino.

Periodične publikacije morajo biti
opremljene po mednarodnih bibliografskih
standardih in standardih za znanstveni tisk,
veljavnih v Sloveniji.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 180 mio SIT.

3. Predmet pogodbe (izid celotnega let-
nika) mora biti izpolnjen do konca leta 1998.

4. Na javni razpis za sofinanciranje iz-
dajanja periodičnih publikacij se lahko pri-
javijo le pravne in fizične osebe, registrira-
ne za izdajateljsko dejavnost.

5. Prijava na razpis mora vsebovati iz-
polnjen prijavni obrazec in samostojne pri-
loge:

a) uredniški program za leto 1998 (ob
prvi prijavi vsebinsko zasnovo periodične
publikacije),

b) izbor napovedanih člankov za letnik
1998 (oziroma rokopis člankov, če izdaja-
telj prijavlja novo periodično publikacijo),

c) seznam članov uredniškega odbora (z
nazivi in inštitucijo),

č) utemeljitev, v čem je prijavljena pub-
likacija specifična glede na sorodne publi-
kacije,

d) predračun tiskarne,
e) izvode tekočega letnika, če periodič-

na publikacija v letu 1997 ni bila sofinanci-
rana.

Prijavni obrazec ter priloge a, b, c in č je
treba poslati v dveh izvodih.

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg (v
avtorskih polah), format, stavek, tisk, veza-
va, filmi, papir, platnice, ter finančne po-
datke: cena tiska na izvod in skupni tiskar-
ski stroški.

6. Osnovna merila za izbor so:
a) pomen periodične publikacije za raz-

voj znanstvene vede in slovenske strokovne
terminologije (osrednjost publikacije),

b) vrednost periodične publikacije v
mednarodnem prostoru (citiranost, indeksi-
ranost, pridobivanje kakovostnih publikacij
v mednarodni izmenjavi, objava člankov av-
torjev iz tujine).

Minimalne zahteve so:
– redno in periodično izhajanje (v enoj-

nih številkah, izjema so poletne številke),
– ustrezna tehnična kakovost po medna-

rodnih standardih, veljavnih v Sloveniji (v
impresumu navesti tudi podatkovne baze, ki
vključujejo periodično publikacijo),

– pisne recenzije znanstvenih člankov,
dokumentirane v uredništvu,

– ustrezno sestavljen uredniški odbor,
znanstveniki in strokovnjaki so iz vseh sre-
dišč znanstvene vede,

– izvleček v tujem jeziku oziroma izvle-
ček v slovenskem jeziku, če je članek napi-
san v tujem jeziku,

– tipološka opredelitev pisnega doku-
menta/članka v zaglavju.

Pisni prispevki se opredeljujejo po tipo-
logiji dokumentov/del za vodenje bibliogra-
fij raziskovalcev v okviru sistema COBBIS.

7. Prijavne  obrazce  zainteresirani
dvignejo  v  recepciji  Ministrstva  za  zna-
nost  in  tehnologijo,  Slovenska  50,  Ljub-
ljana,  ali  v  tajništvu  Oddelka  za  infor-
macijsko  infrastrukturo  Ministrstva  za

znanost in tehnologijo v Mariboru, Prešer-
nova 17, ali poiščejo na internatu
(http://www.mzt.si/razpispubl98.html).

8. Pisne ponudbe morajo biti opremljene
z mariborskim naslovom Ministrstva, z vid-
no oznako “Ne odpiraj, ponudba”, z naved-
bo javnega razpisa in na hrbtni strani z na-
slovom pošiljatelja. Če pošiljatelj pošilja več
ovitkov, morajo biti vsi označeni z zapored-
no številko, njihovo število pa navedeno v
prvem ovitku.

9. Prijave je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati na naslov: Ministrstvo za
nanost in tehnologijo, Oddelek za informa-
cijsko infrastrukturo, Prešernova 17, 2000
Maribor. Na naslov morajo prispeti ali biti
vročene do 12. ure 17. 11. 1997.

10. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 120 dni po zaključku razpisa ali
30 dni po sprejetju proračuna za leto 1998.

11. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo na oddelku za informacijsko
infrastrukturo Ministrstva za znanost in teh-
nologijo v Mariboru pri mag. Renati Zadra-
vec-Pešec osebno ali po telefonu
062/222-333.

12. Javno odpiranje ponudb bo v Mari-
boru, na Oddelku za informacijsko infra-
strukturo MZT, Prešernova 17, v sobi 404 v
IV. nadstropju 18. 11. 1997 ob 10. uri.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-4393

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije in izvedba mostu preko
reke Vipave v Prvačini.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 150 koledarskih dni, zače-
tek novembra 1997, in/ali zaključek aprila
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Od-
delek za infrastrukturo in gospodarske jav-
ne službe, prevzemnik glavna pisarna Mest-
ne občine Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 38/1.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Darja Anzeljc, Trg
E. Kardelja 1,  Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, steklena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Darja Anzeljc, Trg E. Kar-
delja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 25/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 3. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Gojmir

Mozetič, dipl. inž. str.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 013-9/97 Ob-4395

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Metlika
Mestni trg 24, Metlika, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: preplastitve lokalnih cest

L-5411 in L-5407 v Občini Metlika
Predmet razpisa je sanacija poškodova-

nih lokalnih cest v Občini Metlika, in sicer:
– L-5411 Trnovec - Lokvica - Bereča vas

od km 0 do km 1 in od km 2,5 do km 2,6;
– L-5407 industrijska cona Rosalnice -

Radoviči od km 0,9 do km 2.
Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji, morebitni ponudniki lahko dvignejo
od dneva razpisa dalje, vsak dan od 8. do
12. ure, na sedežu Občine Metlika, Mestni
trg 24, Metlika. Strokovne informacije vam
posreduje Jure Jelerčič na tel. 068/58-135.
Materialne stroške v višini 5.000 SIT za
vsako razpisano postavko posebej nakažete
na žiro račun št. 52130-630-40409 Občina
Metlika, s pripisom “javni razpis za sanaci-
jo lokalnih cest”.

Predvideni rok izvajanja del je 30 dni po
sklenitvi pogodbe.

Orientacijska vrednost del po posamez-
nih postavkah znaša:

– cesta L-5411: 5,770.060 SIT,
– cesta L-5407: 10,719.210 SIT.
Ponudba mora biti izdelana za vsako raz-

pisano postavko posebej. Investitor si pridr-
žuje pravico, da v primeru prekoračitve po-
stavke izvede samo določena dela iz posa-
meznega ponudbenega predračuna za posa-
mezno postavko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 10. 1997 v vložišče Občine
Metlika, Mestni trg 24, Metlika.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Preplastitev

lokalne ceste L-5411”, “Preplastitev lokal-
ne ceste L-5407”.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih Ob-
čine Metlika.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Metlika

Št. 1068/97 Ob-4416

Javni razpis (ponovni)
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 ko-
munalnih naprav v prostorsko informacijski
sistem, naslednje vsebine:

– vodovod,
– kanalizacija,
– plinovod,
– pokopališče.
3. Zajem katastra komunalnih naprav v

prostorsko informacijski sistem se bo izvr-
šil 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 oboje-
stransko podpisane pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika:

– ponujena cena,
– potrjen ali zmanjšan rok izvedbe,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo na naslovu: Komunalno stanovanj-
sko podjetje Domžale, p.o., Matije Tomca
4, Domžale, kontaktna oseba: Duhovnik Jo-
že, dipl. inž. gradb., vsak dan od 6. do
14. ure, tel. 061/722-513.

7. Ponudbe
Pisne ponudbe oddajte na naslov: Ko-

munalno stanovanjsko podjetje Domžale,
p.o., Matije Tomca 4, 1230 Domžale, najka-
sneje v 20 dneh po objavi razpisa, do 12. ure
v tajništvu podjetja, v zaprti ovojnici, z na-
pisom »ne odpiraj – javni razpis – informa-
cijski sistem«.

Javno odpiranje bo 20. 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 po-
nudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznih ponudb ne izbere nobenega po-
nudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Domžale

Ob-4417

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba telemetrij-
ske povezave in krmiljenja za črpališča
vodovodnega sistema Hrastje, ureditev
avtomatskega krmiljenja in nadzor pre-
ko računalnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november in zaključek december 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 11. ure,
na naslov Občina Šentjur, prevzemnik taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 063/743-118, faks 063/743-446,
soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1997,
ob 12. uri, na naslovu Občina Šentjur, odpi-
ranje vodi komisija za odpiranje ponudb,
Mestni trg 10, Šentjur, tel. 063/743-215,
faks 063/743-446, soba št. 48/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo in se dogovorijo za ogled na
terenu: Javno komunalno podjetje Šentjur,
kont. oseba Anton Gradišnik, Ul. Leona Do-
brotinška 18, Šentjur, tel. 063/743-108, faks
063/743-018.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997, ogled na terenu je možen
do 24. 10. 1997.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50770-601-21714.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jurij

Malovrh, župan.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-4418

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/238-21, int. 224,
faks 0602/236-38, soba št. 3.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu na lo-
kalni cesti Dobja vas–Kot – gradbena dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 27. 11. 1997 in zaključek 27. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 11. 1997 do 8. ure,
na naslov Občina Ravne-Prevalje, prevzem-
nik Dolinšek Kristina, Čečovje 12a, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 0602/238-21, int.
125, faks 0602/236-38, sprejemna pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje, odpiranje vodi Bukovec Andrej, Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/238-21, int. 224, faks 0602/236-38,
soba št. 8.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Hovnik Rajko, inž. grad., Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/238-21, int. 224, faks 0602/236-38,
soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne, župan
Maks Večko, dipl. inž.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-4419

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Idrija, kont. oseba Jože Močnik
in Rajko Bezeljak, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/177-88, 739-19, faks 065/713-40.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje zimske

službe na lokalni cestni mreži v Občini
Idrija. Dolžina cestne mreže znaša 135 km.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: 9,500.000
SIT, 17. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997 in za-
ključek 15. 3. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 na naslov
Občina Idrija, prevzemnik vložišče UE Idri-
ja, Marinka Vidmar, Mestni trg 1, 5280 Idri-
ja, tel. 065/177-88, 739-19, faks 065/713-40,
soba št. UE 004.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslo-
vom naročnika in naslovom pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: naročnik Občina Idri-
ja, odpiranje vodi Jože Močnik, Mestni trg
1, Idrija, tel. 065/717-88, 739-19, faks
065/713-40, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Idrija, kont. osebi
Jože Močnik in Rajko Bezeljak, Mestni trg
1, Idrija, tel. 065/717-88, 739-19, faks
065/713-40, soba št. 17.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997.

Dodatne informacije se dobijo kot pod
9. točko.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Idrija, župan Cveto Koder.
Občina Idrija

Ob-4420

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet na podlagi pravilnika o pogojih in na-
činu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro-
met (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo zamenjave talnih oblog
1. Predmet razpisa je izvedba zamenjave

talnih oblog v II. nadstropju poslovnega ob-
jekta podružnice Nova Gorica, Ulica Grad-
nikove brigade 2.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Predvideni rok za začetek izvedbe del
je v novembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Nova Go-
rica, Ulica Gradnikove brigade 2, od 22. do
23. 10. 1997 med 8. in 12. uro ter se hkrati
dogovorijo za ogled objekta, vse pod pogo-
jem, da predložijo pooblastilo. Dvig razpi-

sne dokumentacije po navedenem terminu
ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 10. 11. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah in
z vidno oznako »Ne odpiraj – javni razpis –
tlaki«. Za pravočasno predloženo se bo šte-
la ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-4421

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo zamenjave vhodnih vrat
1. Predmet razpisa je izvedba zamenjave

vhodnih avtomatskih teleskopskih vrat in ste-
ne ob njih v poslovnem objektu podružnice
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Predvideni rok za začetek izvedbe del
je v decembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Nova Go-
rica, Ulica Gradnikove brigade 2, od 22. do
23. 10. 1997 med 12. in 15. uro ter si hkrati
ogledajo vhod v objekt, vse pod pogojem,
da predložijo pooblastilo. Dvig razpisne do-
kumentacije po navedenem terminu ne bo
možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organiziran servis, garancijski rok in
rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 17. 11. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah in
z vidno oznako »Ne odpiraj – javni razpis –
vrata«. Za pravočasno predloženo se bo šte-
la ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 11.
1997 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz
6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni
po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 88/97 Ob-4422

Občina Pivka na podlagi zakona o gradi-
tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86
ter Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu z 18. čle-
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nom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter na podlagi odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradbena dela

1. Investitor: Občina Pivka.
2. Predmet razpisa: sanacija poslovno

stanovanjske stavbe na Kolodvorski ulici
19, v Pivki.

3. Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: november

1997, dokončanje: v letu 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– garancijski roki,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temvež prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale kompletno izgradnjo.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1, 2.
9. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Občine Pivka, Ko-
lodvorska 5, Pivka.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete od
20. 10. 1997 do 24. 10. 1997 od 7. do 10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 29. 10.
1997 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: »Ne odpiraj – ponudba za Kolodvor-
ska 19, Pivka.«

Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997,
ob 10. uri v sejni sobi Občine Pivka.

12. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

14. Kontaktna oseba je Ivan Čeligoj, tel.
067/51-609.

Občina Pivka

Št. 266-32-32/97 Ob-4423

Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana

poziva
k predložitvi zapečatenih ponudb

upravičene izvajalce, ki imajo dovolj
izkušenj in referenc pri podobnih
projektih, da predložijo podatke o

potrebni delovni sili, materialu, opremi
in storitvah za gradnjo in dokončanje

objekta
Mejni prehod Dolga vas – II. faza

Dela bodo izvršena v okviru finančne in
tehnične pomoči Evropske skupnosti iz Pha-
re “Multi-Country” transportnega programa.

Svoje ponudbe pod enakimi pogoji lah-
ko predložijo fizične in pravne osebe držav
članic Evropske skupnosti in Albanije, Bol-
garije, Češke Republike, Estonije, Madžar-
ske, Latvije, Litve, Poljske, Romunije, Slo-
vaške Republike, Republike Makedonije,
Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Projekt vključuje izvedbo pripravljalnih
del, rekonstrukcijo objektov, gradbena dela,
zemeljska dela, dela na trasi ceste, odvodnja-
vanje, razširitev propustov, opremo in stori-
tve z naslednjimi približnimi količinami:

– rekonstrukcija objektov – 272 m2,
– gradnja novih objektov – 450 m2,
– razširitev propusta – 10 m.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo

nadaljnje informacije in pregledajo doku-
mentacijo v pisarni Družbe za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba 103
(Oto Rubinič, dipl. inž. gr.) od 20. oktobra
1997 dalje.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko
dobijo ponudniki na zgoraj omenjenem na-
slovu ob vplačilu nevračljivega zneska v
višini 250 ECU na račun št. 51774/7 pri
Novi Ljubljanski banki Ljubljana za tuje
ponudnike ali v tolarski protivrednosti za
domače ponudnike na račun št.
50195-601-13838 pri Novi Ljubljanski ban-
ki Ljubljana v korist Družbe za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a.

Ponudbe morajo biti dostavljene na na-
slov: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na, Slovenija, najkasneje do 1. decembra 1997
do 9. ure po lokalnem času. Ponudbam mora
biti priložena garancija za resnost ponudbe v
sprejemljivi obliki in v znesku 20.000 ECU
oziroma v tolarski protivrednosti.

Odpiranje ponudb bo 1. decembra 1997
ob 9.30 v sejni sobi Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, ob prisotnosti tistih ponud-
nikov, ki se bodo želeli udeležiti odpiranja
ponudb.

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade

In the name and on behalf of the Govern-
ment of the Republic of Slovenia the Go-
vernmental Joint Services Commission now

invites
sealed tendes from eligible Contractors,

having sufficient experience and
references from similar contracts to

furnish the necessary labour, material,
equipment and services for the
construction and completion of

Border station Dolga vas – Phase II.
The works will be executed within the

framework of the financial and technical
assistance provided by European Commu-
nity under the Phare Multi-country Trans-
port Programme.

Participation is open on equal terms to
natural and legal persons of the Member
states and Albania, Bulgaria, Czech Repub-
lic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Po-
land, Romania, Slovak Republic, Former
Yugoslav Republic of Macedonia, Bosnia
and Herzegovina and Slovenia.

The project includes the execution of
preparatory works, building renovation,
building works, earthworks and roadway
construction, with the following approxi-
mate main quantities:

Building renovation – 272 m2,
New building – 450 m2,
Culvent extension – 10 m.
Interested eligible tenderers may obtain

further information from, and inspect the
tender documents at the offices of Družba
za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, room 103 (Oto Rubinič, B.Sc. in C.F.)
from October 20, 1997.

The complete tender dossier may be ob-
tained from the address above against pay-
ment or proof of payment of a non-refen-
dable amount of 250 ECU into account No.
51774/7 at Nova Ljubljanska banka, Ljub-
ljana, for foreign tenderers or of an equiva-
lent amount in Slovenian currency on the
account No. 50105-601-13838 at Nova
Ljubljanska banka for local tenderers in the
name of Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a.

Tenders must be delivered, accompanied
by a tender bond in an acceptable form in
the amount of 20.000 ECU or the equivalent
amount in Slovenian Tolars to the Republic
of Slovenia, Governmental Joint Services
Commission, Ljubljana, Gregorčičeva 27a,
Slovenia, on or before December 1, 1997 at
9.00 local time.

Tenders will be opened on the same day
at 9.30, in the presence of tenderer’s repre-
sentatives who may wish to attend.
Government of the Republic of Slovenia,

Governmental Joint Services
Commission

Ob-4432

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

javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

opreme za delovna mesta za vse lokacije
državnih organov na območju RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni  rok  oziroma  rok  začetka
in dokončanja del: 12 mesecev, začetek
15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: Center vlade za informatiko,
prevzemniki Sonja Svete in Simona Svete,
Langusova 4, Ljubljana, tel. 061/178-86-06,
178-86-64, faks 178-86-49, e-mail razpi-
si.cvi@cvips.sigov.mail.si, soba št. 25.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
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raj” 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 17. 11. 1997,
ob 12.20, na naslovu: Center vlade za infor-
matiko, odpiranje vodi Boris Butina, Lan-
gusova 4, Ljubljana, faks 178-86-49, e-mail
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  28. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informati-
ko, kont. osebi Sonja Svete in Simona Sve-
te, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-86-06, 178-86-64, faks 178-86-49,
e-mail razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si, so-
ba št. 25.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure do 14. 11. 1997, za
5.000 SIT.

Način plačila: virman – dostaviti fotoko-
pijo, na račun številka: 50100-637-56351.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si, soba št. 27.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marin

Silič,  direktor.

Ob-4433

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

javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup opreme za ra-

čunalniška omrežja in posebne računal-
niške opreme za potrebe državnih orga-
nov na območju RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 15.
12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: Center vlade za informatiko,
prevzemniki Sonja Svete in Simona Svete,
Langusova 4, Ljubljana, tel. 061/178-86-06,

178-86-64, faks 178-86-49, e-mail razpi-
si.cvi@cvips.sigov.mail.si, soba št. 25.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1997,
ob 12.20, na naslovu: Center vlade za infor-
matiko, odpiranje vodi Aleksander Bucik,
Langusova 4, Ljubljana, faks 178-86-49,
e-mail razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  28. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informati-
ko, kont. osebi Sonja Svete in Simona Sve-
te, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-86-06, 178-86-64, faks 178-86-49,
e-mail razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si, so-
ba št. 25.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure do 17. 11. 1997, za 5.000 SIT.

Način plačila: virman – dostaviti fotoko-
pijo, na račun številka: 50100-637-56351.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marin

Silič,  direktor.
Vlada Republike Slovenije

Center vlade za informatiko

Ob-4438

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Bovec, kont. oseba Milojka
Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, tel.
065/86-107, faks 065/86-868.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev prostorov
knjižnice v Kulturnem domu Bovec.

3. Orientacijska vrednost naročila: 15
mio SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: Občina Bovec, prevzemnik Ob-
činski urad, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 065/86-107, faks 065/86-868.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1997
ob 12.30, na naslovu: Občina Bovec, odpi-
ranje vodi Danilo Kozorog, d.i.kom. Trg
golobarskih žrtev 8, Bovec, tel. 065/86-107,
faks 065/86-868.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Tol-
min, kont. oseba Danilo Kozorog, d.i.kom,
Tumov Drevored 15, Tolmin, tel.
065/81-182, faks 065/81-182.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun št.
Občina Bovec: 52030-630-7129.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Bovec, župan, Robert Trampuž.
Občina Bovec

Ob-4439

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, kont. oseba Peter Marc, Verdijeva
6, Koper, tel. 066/446-271, faks 066/22-393,
soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova javnih poti
in odvodnjavanja v Stari Gabrovici.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, 17. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe, zaključek pa 30 dni po pričetku
del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 9.45, na
naslov: Mestna občina Koper, prevzemnik
Urad za okolje in prostor, tajništvo, Verdi-
jeva 6, 6000 Koper, tel. 066/446-281, faks
066/22-393, soba št. 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, Urad za okolje in prostor, odpiranje
vodi Peter Marc, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-271, faks 066/22-393, soba št. 5.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 7 dni po sprejemu skle-
pa o izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, kont. oseba tajništvo,
Verdijeva 6, Koper, tel. 446-281, faks
22-393, soba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 11. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-630-90004 (ŽR Mestne občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobite na naslovu

kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni od dneva

odpiranja.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter

Marc.

Ob-4440

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, kont. oseba Peter Marc, Verdijeva
6, Koper, tel. 066/446-271, faks 066/22-393,
soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste L 3745 križišče Puče–Koštabona.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 20,000.000
SIT, 17. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe, zaključek pa 30 dni po pričetku
del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 10.45,
na naslov: Mestna občina Koper, prevzem-
nik Urad za okolje in prostor, tajništvo, Ver-
dijeva 6, 6000 Koper, tel. 066/446-281, faks
066/22-393.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 11. uri na naslovu: Mestna občina Ko-
per, Urad za okolje in prostor, odpiranje
vodi Peter Marc, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-271, faks 066/22-393, soba št. 5.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 7 dni po sprejemu skle-
pa o izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Koper, Urad za oko-
lje in prostor, kont. oseba tajništvo, Verdijeva
6, Koper, tel. 446-281, faks 22-393, soba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 11. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-630-90004 (ŽR Mestne občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobite na naslovu

kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni od dneva

odpiranja.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter

Marc.
Mestna občina Koper

Ob-4441

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Ivo Novak, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 061/178-32-87, faks
061/132-60-94.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: program prestruk-

turiranja v energetiki – sistemske in nee-
kološke študije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 11.
1997 in zaključek 15. 2. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 15. ure,
na naslov Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, prevzemnik vložišče, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-33-11, faks
061/132-60-94, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-

podarske dejavnosti, odpiranje vodi Ivo No-
vak, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-32-87, faks 061/132-60-94.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, kont. oseba receptor, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 061/178-33-11, faks
061/132-60-94, recepcija.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Ivo Novak, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 061/178-32-87, faks
061/132-60-94.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo No-

vak.

Ob-4442

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Ivo Novak, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 061/178-32-87, faks
061/132-60-94.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: analiza obratovanja

verige HE na spodnji Savi – prva faza:
1. Študij vplivov postavitve HE Mo-

krice v prostor,
2. Vpliv NE Krško na obratovanje ve-

rige na spodnji Savi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 11.
1997 in zaključek 15. 2. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 15. ure,
na naslov Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, prevzemnik vložišče, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-33-11, faks
061/132-60-94, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, odpiranje vodi Ivo No-
vak, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-32-87, faks 061/132-60-94.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, kont. oseba receptor, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 061/178-33-11, faks
061/132-60-94, recepcija.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba Ivo Novak, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-32-87, faks 061/132-60-94.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo No-

vak.

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 letu 1997
(Ur. l. RS, št. 60/97), Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
objavlja naslednji

javni razpis
na področju energetike

Investicijska dokumentacija za ekološko
in tehnološko sanacijo energetskih

objektov, proračunska postavka 4656 471
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oddaja del za sofi-

nanciranje izdelave analize obratovanja ve-
rige HE na spodnji Savi – prva faza, za
naslednji nalogi:

1.1 Študija vplivov postavitve HE Mo-
krice v prostor,

1.2 Vpliv NE Krško na obratovanje veri-
ge HE na spodnji Savi.

2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost razpisanih del je

10,000.000 SIT.
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 ukre-

pov,
– 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 izbi-
ri v primerjavi z višino ponudbene cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v sloven-

skem jeziku, predložena na predpisanem
obrazcu in mora za formalno popolnost vse-
bovati:

1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvr-

stitvi 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 po-

godbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema po-

goje iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference o

uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v prete-
klosti,

14. izjavo ponudnika o zagotovitvi
sredstev za financiranje.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov ministrstva, v treh izvodih, v zaprtih
ovojnicah z označbo »Ne odpiraj, ponudba«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, navedbo predmeta ponudbe
ter imena in naslova ponudnika.

Nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997,
ob 12. uri v prostorih Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva 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 Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije posreduje Ivo No-
vak vsak delovni dan od 9. do 12. ure, tele-
fon 061/178-32-87.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-4445
Javni razpis

za izbiro izvajalca del
1. Naročnik: KGZ, z.o.o., Postojna, Tr-

žaška 45, Postojna, tel. 067/24-251, faks
067/22-295.

2. Predmet javnega razpisa je: rekon-
strukcija klavnice v Postojni.

3. Orientacijska vrednost investicije je
90,000.000 SIT.

4. Začetek del: takoj po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena v SIT,
– rok izvedbe del,
– fiksnost cen do izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– finančni pogoji,
– BON 1, 2,
– reference s področja razpisanih del,
– kompletnost ponudbe,
– garancijski roki,
– drugi ugodni pogoji.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da kljub

izpolnjevanju razpisnih pogojev ne sprejme no-
bene ponudbe. V tem primeru ponudniki nima-
jo pravico zahtvati kakršnokoli odškodnino.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

7. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom so na voljo pri Fatur Pavlu vsak de-
lovni dan od 8. do 9. ure.

8. Dostava ponudbe
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki

bodo dostavljene ali prispele po pošti do
3. 11. 1997. Ponudbe pošljite v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ponudba za rekonstruk-
cijo klavnice – Ne odpiraj”.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo vsak delovni dan od 8. do 9. ure
na sedežu naročnika, cena dokumentacije je
20.000 SIT. Projektna dokumentacija pa je
na ogled od 8. do 12. ure na sedežu KGZ.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega na-
ročila obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

Kmetijsko gozdarska zadruga
Postojna, z.o.o.

Št. 75/97 Ob-4446

Občina Škofljica, na podlagi določil za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
opravljanje zimske službe v sezoni

1997/98 na območju Občine Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

opravljanje zimske službe v sezoni
1997/98 na celotnem območju Občine
Škofljica:

– lokalna cesta Pijava Gorica–Želimlje v
dolžini 7,5 km,

– občinske in druge nekategorizirane ce-
ste v skupni dolžini ca. 100 km,

– parkirišča, obračališča...
Zimska služba vključuje: pluženje s čel-

nim in vlečnim plugom, strojni posip z me-
šanico, strojni posip s peskom, odvoz sne-
ga, označevanje cest, pripravljenost delav-
cev, amortizacija.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
ca. 13,500.000 SIT.

4. Termin del: zimska sezona 1997/98
(od 15. 11. 1997 do 15. 3. 1998).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb
ne bomo upoštevali preferenc za domače
ponudnike.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be: rok za oddajo ponudb je do petka 7. 11.
1997 do 11. ure, na naslov naročnika.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj – izvajanje zimske službe
1997/98 na območju Občine Škofljica. Po-
nudbe poslane po pošti morajo prispeti pra-
vočasno do razpisanega roka.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 7.
11. 1997 ob 11.30 v prostorih Občine Škof-
ljica. Predstavniki ponudnika morajo stro-
kovni komisiji predložiti pisno pooblastilo.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje do 22. 11. 1997.
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9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica, ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov v višini 2.000
SIT na žiro račun Občine Škofljica št.
50106-630-810134.

Občina Škofljica

Ob-4447

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava strokovnih

podlag in nalog s področja gospodarjenja
z vodami in vodnim prostorom:

  1. strokovne podlage za varovanje kraš-
kih vodnih virov Trnovsko-Banjške plano-
te,

  2. opredelitev možnosti rabe in gospo-
darskega izkoriščanja vode za povodja,

  – Bače, Tolminke z Zadlaščico, Trebu-
šice (Občina Tolmin),

  – Radoljne in Lobnice (Občina Ruše),
  3. vodnogospodarski načrt povodja

Dravinje,
  4. vodnogospodarski načrt povodja

Drete,
  5. zavarovanje in ureditev odtočnih raz-

mer v območju mesta Lendava,
  6. Notranja Mura – protipoplavna var-

nost,
  7. koncept ureditve Savinje za odsek

Celje–Laško do izliva v Savo,
  8. presoja stanja predonosnih razmer na

značilnih odsekih na povodju Save Dolinke
od Jesenic do izvira s predlogi načina od-
vzemanja proda,

  9. strokovne podlage za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin planskih ak-
tov na nivoju države.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek v letu 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov MOP, Uprava RS za varstvo
narave, prevzemnik Jelka Šimenc (vložišče
uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, faks 061/178-40-52, soba št.
P 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava RS za varstvo narave, od-
piranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl. inž. gradb.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-38,
faks 061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za vars-
tvo narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Voj-
kova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail ve-
sna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 11. 1997 do 12. ure.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Albin

Krapež, dipl. inž.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-4448

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo
tlačnega kanalizacijskega voda od

prečrpališča AT Camp do obstoječe
kanalizacije

1. Naročnik: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1, Podčetrtek.

2. Predmet razpisa: gradnja tlačnega ka-
nalizacijskega voda od prečrpališča AT
camp do obstoječe kanalizacije.

3. Orientacijska vrednost del: 30,000.000
SIT.

4. Predvideni pričetek del je oktober
1997. Rok za dokončanje del je december
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (zahtevani avans, mož-

nost kreditiranja ali zamika plačil po me-
sečnih situacijah),

– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto, do konca
gradnje.

6. Rok za oddajo ponudb je dvajset dni
po objavi v Uradnem listu RS, do 11. ure, na
naslov: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1,
Podčetrtek.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za tlačni kana-
lizacijski vod od prečrpališča AT camp do
obstoječe kanalizacije”.

7. Javno odpiranje ponudb bo dan po iz-
teku roka za oddajo ponudb, ob 13. uri v
prostorih Občine Podčetrtek.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 10 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji: od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, na sedežu Občine Podčetrtek. Kon-
taktna oseba je Igor Petovar. Informacije
lahko dobite na tel. 063/829-181.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 5.000 SIT.

Nakazilo nakažite na žiro račun št.
50730-630-10201 Občine Podčetrtek s pri-
pisom javni razpis za gradnjo kanalizacij-
skega voda od prečrpališča AT camp do
obstoječe kanalizacije.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev odstopi od
realizacije projekta.

Občina Podčetrtek

Ob-4449

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, kont. oseba Jo-
že Kavtičnik, Osnovna šola Šalek, Velenje,
tel. 063/856-592.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja športnega
igrišča pri OŠ Šalek.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, 13. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece in/ali 120 dni,
fazna gradnja, začetek 10. 11. 1997 in/ali
zaključek 31. 3. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 11. 1997 do 10. ure,
na naslov Osnovna šola Šalek, prevzemnik
tajnica, Velenje, tel. 856-592.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: OŠ Šalek, odpiranje
vodi komisija – predsednik Jože Kavtičnik,
Velenje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: OŠ Šalek, kont. oseba Jože
Kavtičnik, Velenje, tel. 856-592, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 10. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko – s potrdilom o
plačilu, na račun številka:
52800-603-38601.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: LIWEL, d.o.o., kont. oseba Bukvič Mi-
roslav, Ljubljanska 32, Velenje, tel.
420-36-73.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Peter Kovač.
Mestna občina Velenje

Št. 63/97 Ob-4450

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Juršinci, Juršinci 3b, Juršinci,
kontaktna oseba Igor Ketiš, tel.
062/758-214.

2. Predmet razpisa: izdelava tehnične
dokumentacije PGD, PZR, PZI za izgrad-
njo telovadnice in vrtca ter rekonstrukci-
jo OŠ v Juršincih.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Rok za oddajo ponudbe je 21 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe
je potrebno oddati v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ponudba za projektiranje – OŠ rekon-
strukcija, telovadnica in vrtec Juršinci”, “Ne
odpiraj” na naslov Občina Juršinci, Juršin-
ci3b, 2256 Juršinci.

7. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
tretji dan po preteku roka za oddajo ponudb
v prostorih Občine Juršinci, Juršinci 3b, ob
12. uri.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo v Občini Juršinci takoj po objavi
uradnega razpisa, in sicer vsak dan v času
uradnih ur za stranke ob predhodnem plači-
lu 10.000 SIT na žiro račun Občine Juršinci
št. 52400-630-20743.

Ime in podpis naročnika objave: Alojz
Kaučič, župan.

Občina Juršinci

Ob-4454

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, kont. oseba Sil-
vana Simić, Verdijeva 10, Koper, tel.
446-100, 446-258, faks 271-021, soba št.
221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predmet javnega raz-

pisa je zavarovanje premoženja šol in vrt-
cev, kjer nastopa Mestna občina kot edini
ustanovitelj. Razpis ne zajema ponudbe
za kolektivno nezgodno zavarovanje in
zavarovanje avtomobilov posameznih
javnih zavodov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 31.
12. 1997 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna Občina Koper, prevzem-
nica Silvana Simić, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, tel. 446-258, faks 271-021, soba št. 221.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1997,
ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Ko-
per, odpiranje vodi Dolores Maučec, Verdi-
jeva 10, Koper, tel. 446-220, faks 271-602,
soba št. 103.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, kont.
oseba Silvana Simić, Verdijeva 10, Koper,
tel. 446-258, faks 271-021, soba št. 221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, na račun šte-
vilka: 51400-630-90004, namen nakazila:
stroški razpisne dokumentacije za zavaro-
vanje.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Bruna

Saksida Pišot.
Mestna občina Koper

Ob-4455

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Frančiškanski samostan Kostanjevica,

kont. oseba p. Matej Papež, OFM, gvardi-
jan, Škrabčeva ul. 1, Nova Gorica, p.p. 303,
tel. 065/282-29.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela ter oprema. (Fran-
čiškanski samostan Kostanjevica, Škrabče-
va ul. 1, Nova Gorica).

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 10. ure,
na naslov Frančiškanski samostan Kosta-
njevica, prevzemnik Frančiškanski samo-
stan Kostanjevica, p. Matej Papež, OFM,
gvardijan, Škrabčeva ul. 1, 5001 Nova Go-
rica, p.p. 303, tel. 065/282-29.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Frančiškanski samo-
stan Kostanjevica, odpiranje vodi vodja stro-
kovne komisije, Škrabčeva ul. 1, Nova Go-
rica, p.p. 303, tel. 065/282-29.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Frančiškanski samostan Ko-
stanjevica, kont. oseba p. Matej Papež, gvar-
dijan, Škrabčeva ul. 1, Nova Gorica, p.p.
303, tel. 065/282-29.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 10. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: p. Ma-

tej Papež, OFM, gvardijan.
Frančiškanski samostan Kostanjevica

Ob-4456

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvajanje  adaptacije strehe  na
pomožnem objektu INFO središče TNP v

Trenti
Ime in sedež naročnika: Triglavski na-

rodni park Bled, Kidričeva 2.
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Predmet naročila: adaptacijska dela v ob-
segu:

– gradbena dela,
– krovsko-kleparska dela.
Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
Pričetek del: november 1997.
Dokončanje del: april 1998.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika:
– ustrezne reference,
– cena,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
Ponudbe morajo biti predložene v zapr-

tih kuvertah z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis Trenta« najkasneje do 10. novembra
1997 do 12. ure na naslov Triglavski narod-
ni park, Bled, Kidričeva 2.

Nepravilno opremljene ponudbe ne bo-
do upoštevane.

Javno  odpiranje  ponudb  bo  13.  no-
vembra ob 13. uri v prostorih uprave Tri-
glavskega  narodnega  parka,  Bled,  Kidri-
čeva 2.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na naslovu naroč-
nika proti plačilu odškodnine v višini 10.000
SIT na žiro račun št. 51540-603-32244, po
predhodni najavi.

Triglavski narodni park

Ob-4457

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

I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 16, Ljubljana (Služba za
investicije, Branka Abramović-Piasevoli,
dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 061/131-23-27).

II. Predmet javnega naročila: blago in
storitve: dobava in montaža opreme v šol-
ski delavnici za izvajanje praktičnega
pouka mlekarstva na Srednji mlekarski
in kmetijski šoli v Kranju (lokacija šolsko
posestvo v Strahinju). Podroben seznam
opreme s tehničnimi zahtevami in skico pro-
stora za namestitev opreme je sestavni del
razpisne dokumentacije.

III. Orientacijska vrednost naročila je
37,000.000 SIT.

IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del takoj po skleni-
tvi pogodbe, dokončanje del po najugodnej-
ši ponudbi, vendar najkasneje do 1. 5. 1998.

V. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: pri odločitvi o izboru najugodnejšega
ponudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 11. 1997 do 12.
ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana, (Zdenka
Vončina – vložišče, tel. 061/178-55-05).

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne s sledečim napisom: Ponudba – Ne odpi-
raj! – Oprema mlekarstvo.

VII. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1997
ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, (sejna soba 95/III).

Odpiranje vodi predsednik komisije Šte-
fan Oštir, dipl. inž.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

VIII. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa je 15 dni.

IX. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: v tajništvu Ministrstva za
šolstvo in šport, Služba zainvesticije, Tru-
barjeva 3/VII, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je na voljo do
27. 10. 1997.

X. Ostale informacije se dobijo na infor-
mativnem dnevu, ki bo 27. 10. 1997 ob 10.
uri na Srednji mlekarski in kmetijski šoli,
Kranj, Smledniška c. 3 (tajništvo, tel.
064/325-048).

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4458

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Divača, informacije dobite iz-
ključno po faksu št. 067/60-073 “za javni
razpis – ceste 96/97”, Kraška c. 32, Divača,
tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: obnova lokalnih cest

po zimi 96/97 na območju Občine Divača,
sanirajo se: lokalna cesta Misliče Vatov-
lje, lokalna cesta L 6867 m 10–Kačiče,
lokalna cesta Škoflje–Artviže, lokalna ce-
sta L 2137 Podnanos–Otošče.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 5,800.000
SIT skupaj s prometnim davkom.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del najkasneje ta-
koj po sklenitvi pogodbe, začetek 19. 11.
1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Občina Divača, prevzemnik
sprejemna pisarna, Kraška c. 32, 6215 Di-
vača, tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Divača, odpi-
ranje vodi Franc Rojko, dipl. jur., Kraška c.
32, Divača, tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Divača, kont. oseba
Cerkvenik Tatjana, Kraška c. 32, Divača,
tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: negotovinski na žiro ra-
čun številka: 51420-630-90051, sklic 28. 10.
1997 “razpisna dokumentacija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-

ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 17. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Divača.
Občina Divača

Št. 112/97 Ob-4463

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), določil stano-
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91,
19/91, 21/94 in 23/96), 2. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s pode-
litvijo koncesije (Ur. l. RS, št. 14/97) in 4.
člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Radenci (Ur. l. RS, št. 37/96) ob-
javlja Občina Radenci

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje storitev upravljanja
večstanovanjskih hiš, stanovanj in

poslovnih prostorov v lasti oziroma
razpolaganju Občine Radenci

1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje storitev upravljanja iz 24. člena stano-
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94
in 23/96).

2. Izbrani upravnik bo opravljal vse sto-
ritve upravljanja, ki so opredeljene v prilogi
št. 1, pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.
l. RS, št. 47/95).V okviru storitev je posebej
potrebno opozoriti na naloge pri vodenju
evidence lastništva, predaje in prevzema sta-
novanj in poslovnih prostorov, operativna
dela glede vzdrževanja stanovanj in
poslovnih prostorov ter storitve v zvezi z
inkasom najemnine, ki zajema izračun me-
sečne najemnine, izstavitev položnice ter v
primeru neplačila postopek izterjave, ki ni-
so zajete v zgoraj navedeni prilogi št. 1.
Upravnik bo moral lastniku mesečno prena-
kazovati plačano najemnino ter pisno poro-
čati o inkasu najemnine, dolžnikih in dru-
gem posojevanje, kar bo podrobnejše opre-
deljeno z medsebojno pogodbo, najkasneje
do 15. v mesecu za pretekli mesec.

3. Predlog cene za upravljanje večstano-
vanjskih hiš mora biti oblikovan v skladu s
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4. členom pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur. l. RS, št. 47/95). Lastnik oziroma raz-
polagalec stanovanj in poslovnih prostorov
bo izbranemu ponudniku za upravljanje sta-
novanj in poslovnih prostorov, to je za sto-
ritve, ki niso zajete v prilogi št. 1, zgoraj
navedenega pravilnika in bodo podrobneje
urejene s pogodbo, kot je to določeno v
tretjem odstavku 2. točke tega razpisa, nudil
dodatno plačilo, ki lahko znaša največ 5%
od plačane oziroma izterjane najemnine.

4. Interesenti naj v roku 20 dni po objavi
tega razpisa posredujejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci s pripi-
som “za javni razpis za opravljanje storitev
upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj
in poslovnih prostorov”.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena in način plačila,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih po-

gojev.
6. Prijave morajo vsebovati:
– natančen naslov in naziv udeleženca

razpisa z navedbo odgovorne osebe,
– kratek opis dejavnosti podjetja s foto-

kopijo registracije iz sodnega registra, šte-
vilo zaposlenih in njihovo strokovno uspo-
sobljenost,

– referenčno poročilo,
– predlog cene, ki mora biti oblikovana

v skladu s 4. členom pravilnika o metodolo-
giji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Ur. l. RS, št. 47/95).

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji-
delovni dan po roku za oddajo ponudb ob
12. uri v prostorih Občine Radenci.

8. O izbiri upravljalca bo odločila občin-
ska uprava z upravno odločbo najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb.

9. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom lahko interesenti dobijona Občini Ra-
denci.

Občina Radenci

Št. 11/97 Ob-4465

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Sveti Jurij, Sveti Jurij 11, Rogašovci.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika brez omejitev za izvedbo nad-
gradnje gasilske avtocisterne GVC 24/50.

Karakteristike vozila
– podvozje Mercedes-Benz tip

1824AK/3900/4x4, skupna teža maksimal-
no 18 ton, medosna razdalja 3900 mm. Vo-
zilo ima pogon na vsa štiri kolesa, prednja
os AL 3/9 D-6.8, zadnja os HL 7/26 D-12.3,
s prenosnim razmerjem I = 4,751, dvokrož-
ni zavorni sistem z avtomatsko regulacijo
zavor na prednji in zadnji osi, MB servo
volan LS 8, amortizer in stabilizator na pred-
nji in zadnji osi, trapezaste vzmeti na pred-
nji in zadnji osi, elektrika 24V, 6-stopenjski
mehanski MB menjalnik G 4/110-6/9.0,
pnevmatike 12 R 22,5 – terenski profil S+G.

Vozilo ima motor OM 441 LA, 250 KS pri
2100/min – EURO 2 in ustrezen odgon
MB-NA 4/125 – 10 b, I = 1,11, stransko
visoko ležeč, prirobnica nad okvirjem.

3. Zahteve za nadgradnjo:
– vozilo za prevoz vode in ljudi po tipi-

zaciji GZ Slovenije – GVC 24/50, oziroma
po DIN standardih 14530 z TLF 24/50, z
dodatnimi zahtevami,

– cisterna iz nerjaveče pločevine za pre-
voz pitne vode, 5000 l prostornine s prečni-
mi in vzdolžnimi prekati, merilcem nivoja,
električnim grelcem, vstopno odprtino, pol-
nilnim priključkom ustrezno atestirana,

– rezervoar za penilo v nerjaveči izvedbi
prostornine 500 l,

– osnovna nadgradnja stabilna jeklena
konstrukcija, konstruirana proti zvijanju in
pritrjena na šasijo s posebnimi nizkona-
meščenimi jekleno-gumenimi elementi, za-
prtje nadgradnje izdelano protikorozijsko
zaščiteno z alu pločevino,

– levo in desno dvoje lahkih aluminija-
stih rolet, z zadnje strani vrata, ki se odpira-
jo navzgor, vse mora biti protiprašno in vo-
doodporno zaprto,

– vsa pritrdišča in predali morajo biti na-
meščeni racionalno z možnostjo nagiba in
kjer je možno pritrdišča na pokončnih ste-
nah, ki se odpirajo navzven. Izogibati se
visokoležečih predalov do katerih je dostop
otežen, vsak del opreme mora biti pritrjen
in ne prostoležeč v predalih,

– v prednjih boksih prostor za dva dihal-
na aparata Interspiro na izvlačljivih saneh
in tri rezervne jeklenke,

– z zadnje strani vgrajena kombinirana
visokotlačna črpalka NH 20 Rosenbauer z
vgrajenim FIX-MIX sistemom, ki jo dobavi
naročnik, z dvema B izstopoma, sesalnim
priključkom in napeljavo za vodni top, nad
črpalko vgrajen izvlačljiv predalnik,

– izlivi B iz črpalke speljani navzdol levo
in desno ob straneh vozila, prostor osvetljen,
možnost vklopa črpalke od zadaj in možnost
zunanje regulacije motorja (ročni gas),

– v zadnjem levem in desnem boksu spo-
daj namestiti navijaka s 60 m visokotlačne
cevi, navijaki naj bodo nizko ležeči, vgraje-
na mora biti možnost vklopa istočasnega
delovanja visokega in nizkega tlaka-črpalki
prigrajena ročica za izklop visokega tlaka
na levem navijaku,

– streha pokrita z alu pločevino, z robom
proti odtekanju vode, ograjo, na levi strani
zaboj za opremo s pritrdišči, na desni strani
pritrdišče za tridelno raztezalno lestev,

– na strehi montiran prenosni top, ki ga
je možno uporabljati ločeno od vozila, do-
stop na streho s pomočjo lestve na zadnji
levi strani vozila,

– vgrajen po višini pnevmatsko vodljiv
drog z žarometi 2×1000 W/220V - vrtljiv za
360 stopinj z vsemi potrebnimi elektroin-
stalacijami za posamična vklapljanja zadaj
pri črpalki,

– na sprednjem delu pritrditi iskalni re-
flektor premera 250 mm, zadaj pri črpalki
delovni žaromet premera 130 mm,

– s prednje strani v maski avtomobila
vgrajene modre bliskovke, na strehi spredaj
dve modri rotacijski luči z zaščitno mrežo,
odzadaj ena modra rotacijska luč, na strehi
montiran razglas z možnostjo uporabe iz
kabine in iz prostora ob črpalki,

– v kabini vgrajena vsa instalacija za ra-
dijsko postajo in razglas,

– preklopnik v kabini in dodaten mikro-
fon z zvočnikom za delo z razglasom in
postajo pri strojniku,

– vsi votli deli antikorozijsko zaščiteni,
ravnotako spodnji del karoserije,

– pod kabino na levi strani vgrajen pri-
ključek za polnjenje komprimiranega zraka,
na zadnji strani spodaj priključek za polni-
lec akumolatorja,

– prostor za vgradnjo prenosnega elek-
tričnega agregata 5 kW,

– prostor za vgradnjo hidravličnega agre-
gata Vario komplet – Weber Hidravlik –
mali s pripadajočo opremo,

– pod sprednjim branikom mora biti pri-
grajeno pritrdišče in vsa napeljava za elek-
trično vitlo nosilnosti 5 ton,

– vsi deli barvani z gasilsko rdečo barvo
RAL 3000, blatniki in odbijači bela barva
RAL 9010, rolete eloksirane srebrno sive,
spredaj zadaj in ob straneh napis GASILCI
112, na vratih gasilski znak + napis (vsi
napisi iz odsevne barve).

4. Naročnik dobavi: podvozje, črpalko
NH 20, 2 VT ročnika Nepiro, električni
agregat, hidravlični agregat, tridelno raz-
tezljivo lestev, radijsko postajo z razgla-
som, dihalne aparate in ostalo opremo po
tipizaciji za vozilo 24/50.

5. Rok izvedbe: tri mesece od dostave
vozila s strani naročnika.

6. Rok za oddajo ponudbe je 25 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Merila za najugodnejšega ponudnika:
cena, kvaliteta, reference, dobavni rok,
ustrezni atesti. Upoštevana bo kompletnost
ponudbe.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika, dokazi-

la o registraciji, reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, specifiranim po postavkah, vsaka
stvar posebej,

– dinamiko realizacije del; način obra-
čunavanja del in dinamiko plačil,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– garancija na kompletnost in kakovost.
9. Dodatna pojasnila
Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite

na tel. 069/57-308 pri Štotl Stanislavu, ali
tel. 069/57-525 pri Holsedl Stankotu.

10. Dostava ponudb
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah osebno ali po pošti na na-
slov Prostovoljno gasilsko društvo Sveti
Jurij, Sveti Jurij 11, 9262 Rogašovci, z oz-
nako “Ne odpiraj” – Ponudba za GVC
24/50. Rok za dostavo ponudb je šestind-
vajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo šestindvajseti
dan po objavi v Uradnem listu RS v gasil-
skem domu Sveti Jurij ob 12.30.

12. Odločitev o izboru
O izboru bodo ponudniki obveščeni v

roku 8 dni od odpiranja ponudb.
Upravni odbor

odbor za nabavo gasilskega vozila
PGD Sveti Jurij v Prekmurju
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Tehniški muzej Slovenije, na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97) razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo strešne

kritine
1. Predmet javnega razpisa:
a) dobava strešne kritine tipa bobrovec,

polkrožne oblike, dimenzij 18×38 cm iz na-
ravno žgane gline debeline 1,5 mm, v tem-
no rjavi engobirani barvi in slemenjakov, v
količini za prekritje 2.700 m2 strehe in 250
m slemena,

b) dobava strešne kritine tipa bobrovec,
polkrožne oblike, dimenzij 16,8×42 cm iz
estudiranega betona v rdeči barvi – umetno
starani  in  slemenjakov,  v  količini  za
prekritje 6.000 m2 strehe in ca. 300 m sle-
mena.

2. Orientacijska vrednost naročila:
iz tč. a): 8,000.000 SIT,
iz tč. b): 11,000.000 SIT.
3. Rok dobave: 25. november 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo  o  registraciji  –  (ne  starej-

še od dveh mesecev) in potrdilo, da je urad-
ni zastopnik za RS, če gre za uvoženo kri-
tino,

– ceno za m2 (35 kosov) in celotno po-
nudbeno količino,

– BON 1 in BON 2 ne starejši od dveh
mesecev,

– plačilne pogoje,
– rok dobave,
– podatke o garanciji za dobavljeni ma-

terial,
– predpisani A test in morebitna druga

dokazila o kakovosti,
– garancijo za resnost ponudbe.
5. Izbrani ponudnik je dolžan pogodbo

skleniti najkasneje v 8 dneh od obvestila o
izbiri. Pogodba bo sklenjena z naročnikom
in Ministrstvom za kulturo. Plačila bodo iz-
vršena na podlagi izstavljenega računa, v
roku 30 dni od potrditve računa.

6. Naročnik zahteva 50-letno garancijo
za kritino iz točke a) in 30-letno garancijo
za kritino iz točke b).

7. Ponudnik se lahko prijavi za dobavo
iz točke a) in b) ali za eno od obeh točk.

8. Opcija ponudbe je najmanj 30 dni.
9. Najugodnejši ponudnik bo izbran po

naslednjih kriterijih:
– kakovost in ustreznost ponujene kriti-

ne razpisanim pogojem,
– cena,
– rok dobave,
– garancijska doba za kritino,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
10. Dobave morajo biti ponujene fco

Tehniški muzej – muzejski kompleks Bi-
stra. V ceni morajo biti vkalkulirani vsi dav-
ki in stroški za dobavo. Cena za m2 in za
tekoči meter je fiksna.

11. Ponudniki morajo ponudbe oddati v
roku 20 dni od objave javnega razpisa na
naslov naročnika TMS, Parmova 33, Ljub-
ljana, v zaprti kuverti z oznako “Za javni
razpis”.

12. Javno odpiranje ponudb bo 7. 11.
1997 ob 10. uri v prostorih odvetniške pi-
sarne Barle Kuk Avrelije – Ljbubljana Pet-
kovškovo nabrežje 37.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 5 dni od odpiranja ponudb.

13. Dodatne informacije ponudniki lah-
ko dobijo pri vodji tehničnih služb muzej-
skega kompleksa Bistra Viktorju Strbadu.

Tehniški muzej Slovenije

Št. 347-05-46/97-1850-61-02 Ob-4444

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna občina Ma-
ribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrakstrukturi v
Mariboru

Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa
A) Sanacija talne ureditve dela trga svo-

bode:
Ocenjena vrednost del je ca. 12 mio SIT.
Pričetek del: november 1997 – rok iz-

vedbe 30 dni.
Podatki iz točke A) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Vlado
Selinšek).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

B) Ureditev Kardeljeve ceste v dolžini
ca. 80 m.

Ocenjena vrednost 10 mio SIT.
Pričetek del: november 1997, rok izved-

be 30 dni.
Podatki iz točke B) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Vlado
Selinšek).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

C) Ponovni razpis za sanacijo plazu Urb-
gan I:, s piloti ∅ 50.

Ocenjena vrednost 12 mio SIT.
Pričetek del: november 1997, rok izved-

be 30 dni.
Podatki iz točke C) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Vlado
Selinšek).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in

količinah, potrjenih v knjigi obračunskih iz-
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 60 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami materi-
ala, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega po-
dizvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 20 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo pris-
peti  do  naročnika  najkasneje  do  roka
oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
odsek za gospodarske javne službe
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 110-1/97 Ob-4372

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
(dodelitev javnega naročila brez javnega raz-
pisa) zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja

Sklep
 o izbiri najugodnejšega ponudnika za:

arheološka izkopavanja na lokaciji
Bohova na HC Slivnica - BDC

Izvajalec: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Maribor

Vrednost del znaša: 16,854.329,50 SIT.
DARS, d.d.

Št. 40311-37/96 Ob-4378

Občina Idrija na podlagi tretjega od-
stavka 42. člena zakona o javnih naročilih
objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,

Idrija, kont. oseba: Zdenka Šturm, tel.
065/71-788.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
garderob in kopalnic športne dvorane in
izvedba zunanjega veznega hodnika med
športno dvorano in OŠ Idrija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka oziroma dokončanja del:
1. 10. 1997 do 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Idrija.

Število prispelih ponudb: 7. Najnižja ce-
na: 42,595.415, najvišja cena: 49,873.510.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 41/97, Ob-2973.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

8. Izbrani ponudnik: SGP Zidgrad Idrija.
Občina Idrija

Št. 347-46/97 Ob-4379

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 Jesenice, C. m. Tita

št. 78, Jesenice, kont. oseba Tomaž Vidmar,
dipl. org. dela, tel. št. 064/81-040, faks št.
064/85-039.

2. Predmet javnega naročila: postavi-
tev, trženje in vzdrževanje reklamnih pa-
nojev in reklamnih tabel na drogovih
javne razsvetljave na območju Občine
Jesenice.

3. Orientacijska vrednost naročila: ni bi-
la določena.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: po sklenitvi ustrezne po-
godbe, za dobo najmanj dveh let.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro: kako-

vost in celovitost ponudbe, strokovnost in
estetski izgled panojev in tabel, ponujeno
plačilo, reference in ponujene dodatne ugod-
nosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Javno odpiranje ponudb je bilo dne
18. 9. 1997 ob 10. uri v konferenčni sobi
Občine Jesenice, C. m. Tita št. 78, 4270
Jesenice.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

z dne 25. 7. 1997, Uradni list RS, št. 44–45,
Ob-3110.

8. Izbrani ponudnik:
– za izvajalca za postavitev reklamnih

panojev – Proreklam Europlakat d.o.o., Slo-
venska 54, Ljubljana,

– za izvajalca za postavitev reklamnih
tabel na drogovih javne razsvetljave – Ami-
cus d.o.o., Jesenice, C. Toneta Tomšiča št.
10, Jesenice.

Naročnik objave: Občina Jesenice, žu-
pan dr. Božidar Brudar, dipl. inž.

Občina Jesenice

Št. 01-61/97 Ob-4380

Občina Črna na Koroškem, Center 101,
Črna na Koroškem objavlja na podlagi tret-
jega odstavka 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Po ocenjenih ponudbah javnega razpisa

za izbiro najugodnejšega ponudnika za ob-
novitveno vzdrževalna dela na lokalni ce-
sti Črna–Javorje, odsek Rezman – odcep
Kavšek, se izbere najugodnejši ponudnik
»GM Slemenšek«, s.p. Lampreče 7, Črna na
Koroškem.

Občina Črna na Koroškem

Št. 061-3/97-29 Ob-4381

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Ljubno, Cesta v

Rastke 12, Ljubno ob Savinji, kontaktna ose-
ba: Franjo Naraločnik, tajnik Občine Ljub-
no, tel. 063/841-010.

2. Predmet javnega naročila: moderni-
zacija ceste v Savino.

3. Orientacijska vrednost naročenih del:
15,000.000 SIT.

4. Izvedba del: oktober in november
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: večje
reference, boljša strokovnost in opremlje-
nost.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 9.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Ljubno.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

8. Datum objave javnega razpisa: 5. 9.
1997.

9. Ime naročnika objave: Občina Ljub-
no, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji,
županja Anka Rakun, ek.

Št. 061-3/97-29 Ob-4382

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Ljubno, Cesta v

Rastke 12, Ljubno ob Savinji, kontaktna
oseba: Franjo Naraločnik, tajnik Občine
Ljubno, tel. 063/841-010.

2. Predmet javnega naročila: moderni-
zacija ceste v Ter.

3. Orientacijska vrednost naročenih del:
29,000.000 SIT.

4. Izvedba del: oktober in november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugod-

nejše cene in večje reference.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 9.

1997 ob 13. uri v prostorih Občine Ljubno.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum objave javnega razpisa: 5. 9.

1997.
9. Ime naročnika objave: Občina Ljub-

no, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji,
županja Anka Rakun, ek.

Občina Ljubno

Ob-4383

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 naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj, dia., Zupančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova obstoječe
tekstilne učilnice v frizersko učilnico v
Srednji tekstilni šoli v Sevnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba SGP Posavje Sevnica je
cenovno in časovno najugodnejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 9.
1997, ob 12.15 na naslovu: LIZ inženiring,
Ljubljana, naročnik Ministrstvo za šolstvo
in šport, Zupančičeva 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
5,728.411 SIT, najvišja cena 6,359.995 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 12. 9. 1997, Ob-3802.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Marga-
reta Jeraj, dia.

Ob-4384

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj, dia., Zupančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme frizerske učilnice na Srednji tek-
stilni šoli v Sevnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Slovenijales – Sling Ljubljana je
v variantni ponudbi cenovno najugodnejši
ter z ustreznimi referencami za opravljanje
frizerskih učilnic.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 9.
1997, ob 12. uri na naslovu: LIZ inženiring,
Vurnikova 2, Ljubljana, naročnik Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Zupančičeva 6,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
6,008.664 SIT, najvišja cena 11,776.404 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 12. 9. 1997, Ob-3803.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Marga-
reta Jeraj, dia.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1962/97-1 Ob-4385

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 dobavo kombiniranega
stroja bagra nakladalnika s kompletno

opremo,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 54 z dne

5. IX. 1997, (Št. 1646/97-2, Ob-3483).
Komisija za izbiranje ponudb Javnega pod-

jetja Komunalno stanovanjskega podjetja Li-
tija d.o.o., je izbrala kot najugodnejšega pon-
dunika, dobavitelja MF Center d.o.o., Blatni-
ca 8, Trzin, s katerim bo sklenila pogodbo.
Izbrani ponudnik je bil izbran na podlagi me-
ril za izbiro, katere je izpolnjeval in na podla-
gi popolnosti zahtevane dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 ob 8. uri na sedežu Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija,
Ponoviška cesta 15 v Litiji.

Prispelo je sedem ponudb, najnižja ce-
na je bila 8,415.366 SIT, najvišja pa
8,843.607 SIT.

Orientacijska vrednost naročila je znaša-
la 8,656.939 SIT.
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o.

Ob-4386

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 naročni-

ka: Občina Bovec, kont. oseba Milojka
Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, tel.
065/86-107, faks 065/86-868.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev in sana-
cija lokalne ceste L 7503 Bovec–Plužna.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
24 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 29. 9. 1997 in zaključek 15. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: celovitost ponudbe, cena, referen-
ce.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 12.30 na naslovu: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, Bovec.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
37,964.738 SIT, najvišja cena 40,938.714
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 8. 1997, Ob-3445.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Bovec.

Občina Bovec

Ob-4387

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 naročni-

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-12, faks
178-33-77, soba št. 25.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za Center za socialno delo v
Laškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,629.430 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 30. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna cena in ugodni plačilni
pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 9.
1997, ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.

Število  prispelih  ponudb:  5,  najnižja
cena 3,479.352 SIT, najvišja cena
4,900.044 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997, Ur. l. RS, št. 57/97, Ob-3967.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Miro-
slav Berger.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-4388

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo RS

in Splošna bolnišnica Celje, kontaktna ose-
ba Dušan Kragelj, dipl. inž., Oblakova 5,
Celje, telefon 063/441-133.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
centralne kuhinje.

Navedba vsebine: adaptacija centralne
kuhinje. Javno naročilo obsega gradbena,
obrtniška, instalacijska dela ter dobavo in
montažo tehnološke opreme kuhinje.

3. Orientacijska vrednost del:
149,665.680 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja projektov:
od 20. 11. 1997 do 20. 4. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%. Naročnik je izbral najugodnej-
šega ponudnika Gradis, p.o., Celje (+ Al-
pos Meding, d.o.o., Šentjur) na podlagi me-
ril po razpisni dokumentaciji, med kateri-
mi so bila najpomembnejša cena s finanč-
no ekonomskimi vplivi nanjo,
funkconalnost s kvaliteto, kompatibilnost-
jo in varnostjo, ustrezen servis, garancija,
odprava napak, kakor tudi ekonomska, ka-
drovska, tehnična usposobljenost in refe-
rence izvajalca.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997 ob 13. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na 149,867.862 SIT, najvišja cena
184,198.924,62 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997, Ob-3751.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: direktor
zavoda Samo Fakin, dr. med.

Javni zavod Splošna bolnišnica Celje

Št. 0042/32-308/45-97 Ob-4403

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o neuspelem javnem razpisu
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Mehmed Bešič in Alojz Selan, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/13-25-125,
800-161, faks 061/214-330, 800-321.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del sanaci-
je in rekonstrukcije vodnih zajetij, rezer-
voarjev in napajalnega voda sistema vo-
dovoda Gotenica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,600.000 SIT.

Opis: prispela samo ena ponudba.
4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 19.

9. 1997 ob 9. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana, naročnik MNZ RS, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 1.
5. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997, Ob-3665.

Ime in podpis naročnika objave: Stane
Cvelbar, direktor uprave za finančno-plan-
ske in investicijske zadeve, državni podse-
kretar.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-4404

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 naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, kont. oseba Bojan Geršak, Ljubljana,
tel. 061/318-551, faks 061/322-745.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: impregnirani bukovi

pragi – 6000 kosov, izvajanje rednega
vzdrževanja prog v letu 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: IV. kvartal in/ali do 15.
11. 1997.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini do 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, kratek dobavni
rok, reference ponudnika, uredba o zaščiti
domačih ponudnikov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 9.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske že-
leznice, d.d., Kolodvorska 11, steklena dvo-
rana, 1506 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4 (ena neve-
ljavna), najnižja cena: 6.284 SIT, najvišja
cena: 7.683 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 8. 1997, Ur. l. RS, št. 50/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Bojan
Zatler, šef službe za kadrovsko poslovanje.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 838/6-1997 Ob-4405

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
spomeniško varstveno akcijo Talka–

Begunje na Gorenjskem
Izbrana je ponudba Komunale Radovlji-

ca, Delovna enota Bohinj, Rožna ulica št.
18, 4264 Bohinjska Bistrica. Vrednost spre-
jete ponudbe znaša 957.282 SIT.

Št. 39/20-1997 Ob-4430

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
objavlja

sklep
o izbiri najprimernejšega ponudnika za

spomeniško varstveno akcijo izvedbe
strokovnih preiskav Prešernovega

spomenika v Kranju
Izbran je Eko, d.o.o., Stanežiče 26, Ljub-

ljana Šentvid.
Vrednost sprejete ponudbe znaša

1,934.100 SIT.
Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Kranju

Ob-4406

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 naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821 /224, faks
0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev struge poto-
ka Suha na Ravnah – izgradnja kanaliza-
cije in priključkov na kanal “L”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 3,5 in/ali v
dnevih 90–110 dni, začetek 15. 10. 1997
in/ali zaključek 30. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference.

Izbran je bil ponudnik Puh – podjetje za
urejanje hudournikov Ljubljana.

Pogodbena vrednost del 27,474.000 SIT.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12a, 2390 Ravne na
Koroškem.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 22,693.860 SIT, najvišja cena:
29,429.664 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 20. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ravne-Prevalje, župan Maks Večko, dipl. inž.

Ob-4407

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 naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821 /224, faks
0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev hudournika
Štefanov potok v Prevaljah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,893.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih in/ali 60 dni,
začetek 20. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 12.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference.

Izbran je bil ponudnik Puh – podjetje za
urejanje hudournikov Ljubljana.

Pogodbena vrednost del 7,893.000 SIT;
zaradi referenc – izkušenj pri podobnih delih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 9.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12a, 2390 Ravne na
Koroškem.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 7,893.000 SIT, najvišja cena: 10,002.982
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 20. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ravne-Prevalje, župan Maks Večko, dipl. inž.

Občina Ravne na Koroškem

Ob-4408

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Sklad stavbnih zemljišč, kont. oseba Pe-
ter Ograjenšek, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
740-162, faks 743-446, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja komunal-
ne opreme v območju cone SC III/1 Šent-
jur.

3. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 15. uri, na naslovu: Sklad stavbnih zem-
ljišč, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 30,382.099 SIT, najvišja cena:
35,108.209 SIT.

5. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 8. 1997, Ur. l. RS, št. 50.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Sklad
stavbnih zemljišč Peter Ograjenšek.

Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur

Št. 54/97 Ob-4409

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 naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Mirko Strmšek, dipl. gr. inž., Seidlova 1,
Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova kritine in do-
datna toplotna izolacija strehe na objek-
tu “Športna dvorana Marof” v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najugodnejša cena, garancijska
doba, ugodnejši plačilni pogoji, reference
podjetja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto.

Število  prispelih  ponudb:  7,  najnižja
cena: 8,853.366 SIT, najvišja cena:
14,576.593 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. IX. 1997, Ur. l. RS, št. 54, Ob-3758.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. X. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Novo mesto, župan Franci Koncilija.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4410

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 naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena
Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodohra-
na Perovo 50 m3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek septembra 1997 in/ali zaključek novem-
bra 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok in refe-
rence. Kot najugodnejši je bil izbran ponud-
nik Komunalne gradnje Grosuplje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
6,484.486 SIT, najvišja cena 8,692.665,30
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 11. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 43/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 10. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Grosuplje, župan Rudolf Rome, dipl. inž.

Ob-4411

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 naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena
Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja toplovod-
nega omrežja kotlarna Dvori – stara os-
novna šola ob Adamičevi cesti v Grosup-
ljem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek septembra 1997 in/ali zaključek novem-
bra 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe in ponudbena
cena. Kot najugodnejši je bil izbran ponud-
nik Komunalne gradnje Grosuplje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
20,842.563,40 SIT, najvišja cena
25,285.367,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 25. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 44-45/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Grosuplje, župan Rudolf Rome, dipl. inž.

Ob-4412

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 naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena
Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodohra-
na Železnica 100 m3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktobra 1997 in/ali zaključek decembra
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok in refe-
rence. Kot najugodnejši je bil izbran ponud-
nik Komunalne gradnje Grosuplje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
10,969.274 SIT, najvišja cena 12,518.726
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 13. 8. 1997, Ur. l. RS, št. 51/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila novembra 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Grosuplje, župan Rudolf Rome, dipl. inž.

Ob-4413

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena
Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije v naselju Farovški hrib v Šmarju Sap.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgusta 1997 in/ali zaključek oktobra
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe ponudbena ce-
na, reference. Kot najugodnejši je bil izbran
ponudnik OZ Magro, p.o., Ob Grosupeljšči-
ci 1b, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8. 1997
ob 9. uri na naslovu: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
7,855.183,50 SIT, najvišja cena
11,195.144,20 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 4. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 41/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 16. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Grosuplje, župan Rudolf Rome, dipl. inž.

Ob-4414

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 naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena
Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev trga v nase-
lju Šmarje-Sap.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgusta 1997 in/ali zaključek oktobra
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe, ponudbena
cena in referenc. Kot najugodnejši ponud-
nik je bil izbran ponudnik OZ Magro, p.o.,
Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8. 1997
ob 9. uri na naslovu: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje.

Število  prispelih  ponudb  6,  najnižja
cena 13,034.072,20 SIT, najvišja cena
19,481.409,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 11. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 41/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Grosuplje, župan Rudolf Rome, dipl. inž.

Občina Grosuplje

Ob-4415

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 naročni-

ka: Občina Naklo, kont. oseba Drago Gori-
čan, Glavna cesta 24, Naklo, tel.
064/471-890, faks 064/471-688.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije v ulici Krakovo v Naklem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev, začetek 15. 10.
1997 in/ali zaključek 30. 4. 1998.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 11.30 uri na naslovu: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, Naklo.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
9,838.412 SIT, najvišja cena 18,840.491
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997, 91/1-366.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Naklo, Ivan Štular, župan.

Občina Naklo

Št. 353-8/97 Ob-4451

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 sedež naročnika: Sklad

stavbnih zemljišč občine Lenart, Trg osvo-
boditve 7, Lenart v Slovenskih goricah,
kont. oseba Irena Golob, soba št. 19/I., Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih gori-
cah, tel. 062/724-231, faks 062/723-015.

2. Predmet  javnega  naročila:  izgrad-
nja ceste, vodovoda in kanalizacije v in-
dustrijski coni Lenart, I. faza in del II.
faze.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: 15. 10. 1997, konec 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločnejših meril za izbiro ponud-
nika: najnižja cena in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 11. uri v sobi 24/II. Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.

Število prispelih ponudb: 6, najvišja ce-
na: 24,667.823 SIT, najnižja cena:
17,436.806 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. odsta-
vek 42. člena zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave razpisa: 22. 8.
1997, Uradni list RS, št. 51/97.

Ime in podpis naročnika objave: Sklad
stavbnih zemljišč občine Lenart, Trg osvo-
boditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, taj-
nik občine Edo Zorko, dipl. ek.

Sklad stavbnih zemljišč občine Lenart

Ob-4460

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/92) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime, naziv in sedež naročnika: Občina

Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, kon-
taktna oseba: Vinko Jeraj, tel. 063/833-255.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
Osnovne šole Rečica ob Savinji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
250,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka: 15. 9. 1997,
dokončanje: 30. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Mozirje.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 273,184.889 SIT, najvišja cena:
387,000.000 SIT.

7. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: 18. 7. 1997; Ur. l. RS, št. 43/97.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 17. 10. 1997.

Ob-4461

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97), javnega razpisa za izgrad-
njo Osnovne šole Rečica ob Savinji (Ur. l.
RS, št. 43/97), predloga razpisne komisije
in sklepa Občinskega sveta občine Mozirje,
na seji dne 2. 10. 1997 je bilo izbrano za
izvajalca za razpisana dela podjetje Cim-
perman, d.o.o., Mozirje.

Občina Mozirje
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V objavi sklica skupščine delniške druž-
be Iskra Stikala, d.d., Kranj, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 63 z dne 10. X. 1997,
Ob-4259, se med 2. in 4. točko dnevnega
reda doda 3. točka, ki glasi:

3. Odločanje o poslovnem rezultatu za
leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani sklep po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

Uredništvo

Ob-4362

Tegrad, d.d., v skladu s 366. členom
zakona o gospodarskih družbah objavlja, da
je bila dne 21. 7. 1997 pri Okrožnem sodiš-
ču v Ljubljani, vložena izpodbojna tožba
zoper sklep 3. skupščine po sprejemu letne-
ga poročila oziroma zoper sprejem poročila
o poslovanju za leto 1996.

Poročilo je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 8. do 9. ure v splo-
šno-kadrovskem sektorju.

Za upravo Tegrad, d.d.,
Štefan M. Oblak

Št. 52/97 Ob-4363

V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah, objavljamo spremembo članov v
nadzornem svetu, in sicer je bil na 3. skupš-
čini delničarjev PID Skala Krekove poob-
laščene investicijske družbe, d.d., na pod-
lagi podane odstopne izjave sprejet sklep, s
katerim je razrešen član nadzornega sveta
dr. Dušan Zbašnik, na njegovo mesto pa
izvoljen nov član nadzornega sveta, Jože
Horvat. Sestava nadzornega sveta PID Ska-
la Krekove pooblaščene investicijske druž-
be, d.d., je po spremembi naslednja: Martin
Pušenjak, Metka Šolinc in Jože Horvat.

PID Skala
Krekova pooblaščena investicijska

družba, d.d.,
direktor družbe

Ob-4434

V skladu z 286. členom zakona o gospo-
darskih družbah na predlog manjšine objav-
ljamo za

4. redno sejo skupščine družbe
Mladinska knjiga, Tiskarna,

ki bo v ponedeljek 10. novembra 1997
ob 12. uri v prostorih uprave družbe v Ljub-
ljani na Dunajski 123, naslednjo dopolnitev
dnevnega reda:

pod 4. točko: razrešitev enega člana nad-
zornega sveta in imenovanje novega.

Predlog sklepa: na podlagi lastne zahte-
ve skupščine razreši enega člana nadzorne-
ga sveta in imenuje novega člana.

pod 5. točko: Vprašanja in pobude delni-
čarjev.

Vse ostalo besedilo sklica 4. redne seje
skupščine družbe objavljeno v Uradnem li-

stu RS, št. 63 z dne 10. X. 1997 ostane ne-
spremenjeno.

Mladinska knjiga Tiskarna, d.d.,
uprava družbe

Ob-4241

Na podlagi 21. člena statuta Slovenice,
d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

8. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 21. 11. 1997 ob 9. uri v
5. nadstropju poslovne stavbe Kompas Hertz
Rent-a-car, Celovška 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugoto-

vitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, 3 člansko verifikacijsko
komisijo ter imenuje notarja po predlogu skli-
catelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-
ljen dnevni red po predlogu sklicatelja.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
Slovenice, d.d., Ljubljana, v letu 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme za-
ključni račun z revizijskim poročilom za leto
1996 po predlogu predlagatelja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za iz-
vajalca revidiranja računovodskih izkazov
družbe za leto 1997 revizijsko družbo po
predlogu predlagatelja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o dokapi-
talizaciji družbe.

Predlog sklepa:
a) Za zagotovitev predpisane višine ga-

rancijskega sklada Slovenice, d.d., Ljubljana
in zaradi predvidenih finančnih naložb, se
izvede povečanje osnovnega kapitala del-
niške družbe z izdajo 82.000 navadnih (red-
nih) delnic na ime in po nominalni vrednost-
ni 10.000 SIT za delnico, v skupni nominalni
vrednosti 820,000.000 SIT oziroma po pro-
dajni vrednosti 10.000 SIT za delnico, v skup-
ni prodajni vrednosti 820,000.000 SIT.

b) Na podlagi določil tretjega odstavka
313. člena zakona o gospodarskih družbah in
v skladu s 74. členom statuta Slovenice, d.d.,
Ljubljana, se v celoti izključi prednostno pra-
vico dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic.

c) Ponudba delnic se opravi na način opre-
deljen v drugi alinei prvega odstavka 5. čle-
na zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l.
RS, št. 6/94). Delnice se ponudijo v nakup
največjim obstoječim delničarjem družbe ta-
koj po sprejetju tega sklepa. Podrobnejši po-
stopek in pogoje prodaje delnic določi z iz-
vedbenimi sklepi uprava družbe.

d) Delnice se morajo vpisati in vplačati
najkasneje do 15. 12. 1997 na žiro račun Slov-
enice d.d. Ljubljana št. 50104-664-30229. Če
v roku iz te točke ne bodo vplačane in vpisane
vse delnice iz a) točke tega sklepa, bodo vpis-
nikom vrnjena vplačila. Vrnitev plačil bo za-
gotovljena najmanj v 15 dneh od izteka roka
za vpisovanje in vplačilo delnic.

e) Osnovni kapital Slovenice, d.d., Ljub-
ljana, se poveča za 820,000.000 SIT, tako da
znaša 1.521,460.000 SIT.

f) Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.

g) Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom spre-
jetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.

6. Obravnava predloga in sprejem spre-
memb statuta Slovenice, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina Slovenice, d.d.,
Ljubljana, sprejme spremembe in dopolnitve
statuta družbe v prečiščenem besedilu, ki v
celoti nadomesti dosedanji statut v prečiščen-
em besedilu z dne 11. 3.1997.

7. Odpoklic člana nadzornega sveta in iz-
volitev člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina odpokliče čla-
na nadzornega sveta in izvoli novega člana
nadzornega sveta po predlogu predlagatelja.

8. Sejnina članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi višino

sejnine za člane nadzornega sveta po predlo-
gu predlagatelja.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, bo
vsem delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Ljubljani, Celovška 206, soba 223, vsak
delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, v sedmih dneh od objave
sklica zasedanja skupščine. Predlogi morajo
biti pismeni, obrazloženi in posredovani
upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skupš-
čine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo pisno prijavijo družbi, tako da družba
prejme prijavo najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Kolikor se zasedanja
skupščine udeleži pooblaščenec, mora pred-
ložiti družbi pooblastilo v pismeni obliki, naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 10. uri na istem kraju. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 135/97 Ob-4364

Začasni direktor družbe Viator, d.d., Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 244, sklicuje na podla-
gi 283. člena zakona o gospodarskih družbah
in XXIX. členom statuta

redno in izredno skupščino družbe
ter ločeno zasedanje prednostnih

delničarjev Viator, d.d.,
ki bo dne 17. XI. 1997 ob 9. uri v sejni

sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
(Ljubljana, Dolenjska cesta 244) z nasled-
njim dnevnim redom:

A) Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov se

izvoli predlagani kandidat.
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3. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju ter o poslovanju družbe v letih 1993–
1995.

4. Sprememba prednostnih delnic v na-
vadne.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve.

5. Obravnava in sklepanje o letnem po-
ročilu za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996.

6. Sklepanje o delitvi dobička za leta
1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: dobiček za leto 1993,
1994, 1995 in 1996 se razdeli v skladu s
predlogom uprave.

7. Volitve nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

kandidati.
8. Določitev nagrade članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada nagrada v skladu s predlogom
uprave.

9. Predlagani revizor.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagani revizor.
10. Razširitev dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejme se razširitev de-

javnosti v predlaganem besedilu. Pooblašča
se nadzorni svet, da uskladi besedilo V. čle-
na statuta družbe s sklepom o razširitvi de-
javnosti.

11. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

spremembah statuta v predlaganem besedi-
lu. Pooblašča se nadzorni svet, da izdela
čistopis statuta, v katerem bo upošteval spre-
jete spremembe statuta.

B) Dnevni red ločenega zasedanja pred-
nostnih delničarjev (samo v primeru, če
predlog sklepa uprave pod 4. točko dnevne-
ga reda redne skupščine ne bo izglasovan).

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
3. Soglasje k spremembi prednostnih del-

nic v navadne.
Predlog sklepa: prednostni delničarji so-

glašajo z neizglasovanim sklepom skupšči-
ne o spremembi prednostnih delnic v na-
vadne delnice.

Gradivo za sejo skupščine (letno poroči-
lo, predlog razširitve dejavnosti ter predlog
sprememb statuta) je na vpogled na sedežu
družbe.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala,  25% vsega
kapitala za sklep pod 5. točko dnevnega
reda) bo ponovna seja  skupščine dne 3.
XII. 1997 ob 9. uri v istem prostoru.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skla-
du s XXXIV. c. členom statuta prijaviti
družbi najmanj 3 dni pred sklicano sejo.
Prijava mora prispeti na naslov družbe naj-
kasneje 13. XI. 1997. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto ali s telegra-
mom na naslov družbe, po telefaksu št.
061/127-33-68. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja oziroma firmo delničar-
ja, naslov oziroma sedež delničarja in števi-
lo delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se
lahko navede tudi ime in priimek poob-
laščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki
zastopajo več delničarjev lahko pošljejo

družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo,
s prej navedenimi podatki. Pisna pooblasti-
la morajo pooblaščenci predložiti najkasne-
je ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine družbe.

Viator, d.d.,
direktor

Št. 157 Ob-4397

Na podlagi 37. člena statuta družbe Ljub-
ljanski kinematografi, d.d., začasna uprava
sklicuje

1. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi, d.d.,

ki bo 18. 11. 1997 ob 13. uri v prostorih
kinodvorane Komuna, Cankarjeva 1, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Poročilo (informacija) o finančnem

poslovanju družbe za leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave: na pred-

log začasne uprave in ob pozitivnem mne-
nju začasnega nadzornega sveta se sprejme
poročilo (informacija) o finančnem poslo-
vanju družbe za leto 1996.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzor-
nega sveta je predlog sklepa začasne uprave:

Dobiček družbe za poslovna leta 1993,
1994, 1995 in 1996 v revalorizirani višini
na dan 31. 12. 1996 znaša: 272,802.122 SIT.

Višina ustvarjenega dobička v posamez-
nih letih znaša:

– v letu 1993 – 11,670.632,80 SIT,
– v letu 1994 – 62, 093.982,70 SIT,
– v letu 1995 – 132,438.325,20 SIT,
– v letu 1996 – 66,599.181,30 SIT.

1. Dobiček družbe Ljubljanski kine-
matografi, d.d., iz preteklih let v skupni vi-
šini 272,802.122 SIT se deli na:

– dividende 40,920.318,30 SIT,
– nerazdeljen dobiček

231,881.803,70 SIT.
 2. Upravičenci do dividende so del-

ničarji, ki so vpisani na dan 15. 11. 1997 v
delniško knjigo pri KDD – Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Divi-
denda znaša 241,07 SIT bruto na delnico in
se izplača delničarjem najkasneje v 60 dneh
po sklepu skupščine.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

5. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega, predstav-
nikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednja člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

  1. Matjaž Satler,
  2. Nevenka Črešnar-Pergar,
  3. Tomaž Justin,
  4. Elizabeta Tavčer-Jurček.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 300 DEM neto za
člana in 500 DEM neto za predsednika, vse
izplačljivo v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1997 skupščina imenuje RFR-Ernst &
Young, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
8 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo in so vpisani v delniško knji-
go družbe pri KDD-Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje eno uro kasneje, v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
Ljubljanski kinematografi, d.d.,

direktor

Št. 2274/97 Ob-4398

Na podlagi 7. člena statuta družbe Alp-
dom, inženiring, d.d., Radovljica, začasna
uprava družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine družbe
Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica,
ki bo v torek, 18. 11. 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe, na Cankarjevi 1 v Radovljici.
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Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se za pred-
sednika skupščine imenuje Danico Kle-
menc, za preštevalca glasov pa Bojan Trse-
glav in Zdenka Dolar. Skupščini bo prisos-
tvoval notar Stane Krainer.

3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poslovnik skupščine v predloženem be-
sedilu.

4. Seznanitev s Poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1995 ter obravnava in spre-
jem Letnega poročila za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo družbe za leto
1996 v predlaganem besedilu.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička druž-
be.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep o delitvi dobička
v predlaganem besedilu in na predlagani
način.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 imenuje revizorska druž-
ba Abeceda Ptuj, d.o.o., Ptuj.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvolijo naslednji člani
nadzornega sveta: Danica Klemenc, Stane
Košnik, Zdenka Arh, predstavnica delav-
cev.

9. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi sejnine članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica,
začasna uprava

Ob-4399

Na podlagi 19. člena statuta Zavaroval-
nice Mercator sklicujemo

7. redno zasedanje skupščine
Zavarovalnice Mercator, d.d.,

Dunajska 107, Ljubljana,
ki bo v sredo, 26. 11. 1997 ob 11. uri v

12. nadstropju poslovne zgradbe Poslovne-
ga sistema Mercator, Dunajska 107, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poročilo o uresničevanju sklepov,

sprejetih na 6. zasedanju skupščine Zavaro-
valnice Mercator in potrditev zapisnika.

4. Obravnava in sprejem Poslovnega po-
ročila Zavarovalnice Mercator, d.d., za leto
1995, in sicer:

– za premoženjska zavarovanja,
– za življenjska zavarovanja.
5. Obravnava in sprejem Poslovnega po-

ročila Zavarovalnice Mercator, d.d., za leto
1996, in sicer:

– za premoženjska zavarovanja,
– za življenjska zavarovanja.
6. Spremembe in dopolnitve statuta Za-

varovalnice Mercator, d.d.
7. Imenovanje revizijske hiše RFR Ernst

& Young za opravljanje revizorskih poslov
v Zavarovalnici Mercator, d.d.

Predlog sklepov
Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice

Mercator, d.d., k posameznim točkam dnev-
nega reda predlagata naslednje sklepe:

Sklep k 2. točki: imenuje se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija, komisija
za izvedbo glasovanja, zapisnikar in notar.

Sklep k 3. točki: sprejme se poročilo o
realizaciji sklepov 6. rednega zasedanja
skupščine Zavarovalnice Mercator, d.d.

Sklep k 4. točki: sprejme se poslovno
poročilo Zavarovalnice Mercator, d.d., za
leto 1995:

– za premoženjska zavarovanja,
– za življenjska zavarovanja.
Sprejme se delitev čistega dobička, ugo-

tovljenega v revidiranih računovodskih iz-
kazih za leto 1995 po predlogu.

Sklepa k 5. točki: sprejme se poslovno
poročilo Zavarovalnice Mercator, d.d., za
leto 1996:

– za premoženjska zavarovanja,
– za življenjska zavarovanja.
Sprejme se delitev čistega dobička, ugo-

tovljenega v revidiranih računovodskih iz-
kazih za leto 1996 po predlogu.

Sklep k 6. točki: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta.

Sklep k 7. točki: imenuje se revizijska
hiša RFR Ernst & Young za opravljanje re-

vizorskih poslov v Zavarovalnici Mercator,
d.d., za leto 1996 in leto 1997.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Skupščine se lahko udeležijo tudi člani upra-
ve in nadzornega sveta družbe.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda se glasuje

javno. Sklepi se sprejemajo z navadno veči-
no oddanih glasov, razen pod 6. točko, kjer
je potrebna 3/4 večina.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino. Če je sklic
skupščine neuspešen se skupščina ponovi
istega dne ob 13. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnih začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.

Gradiva za vsako točko dnevnega reda
so na vpogled od 17. 10. 1997 naprej, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
Zavarovalnice Mercator, d.d., Ciril Meto-
dov trg 1, Ljubljana.

Zavarovalnica Mercator, d.d.,
predsednica nadzornega sveta

predsednik uprave

Št. 1-31/97 Ob-4400

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 27. člena statuta družbe
uprava sklicuje

4. skupščino
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,

Škocjan,
ki bo v četrtek, 20. novembra 1997, ob

15. uri v sejni sobi Občine Škocjan.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev 4. skupščine delniške druž-

be, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delov-
nih teles skupščine in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Milana Lemovca, za prešte-
valca glasov Sonjo Kovačič in Gregorja Ja-
kliča. Sprejme se predlagani dnevni red.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Tiran iz Novega mesta.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano po-
slovno poročilo za leto 1996.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 1996 in nerazporejenega do-
bička iz poslovnega leta 1995.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-
nega leta 1996 in nerazporejeni dobiček iz
poslovnega leta 1995 se razdeli po predlogu
uprave družbe.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: imenuje se podjetje Di-
namic, d.o.o., Kandijska 64, Novo mesto, za
revizorja družbe za poslovno leto 1997.
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5. Sprejem plana delniške družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se plan delniške
družbe za poslovno leto 1998.

6. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitve

statuta delniške družbe.
7. Razrešitev in izvolitev novega člana

nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se razrešitev in

izvoli se nov član nadzornega sveta delniš-
ke družbe.

8. Sprememba sejnin nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se povečanje

sejnin nadzornemu svetu družbe po pred-
logu uprave.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe in to
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko glasujejo na skupščini le, če so ude-
ležbo pisno prijavili 3 dni pred pričetkom
skupščine v vodstvu družbe. Pooblastila
pooblaščencev morajo biti pisna in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjena
na sedežu družbe.

Udeleženci se prijavijo pol ured pred pri-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnosti. Dvorana bo odpr-
ta pol ure pred začetkom zasedanja skupšči-
ne zaradi ugotovitve sklepčnosti delničar-
jev oziroma njihovih pooblaščencev ali za-
stopnikov in sestave ter podpisa seznama
prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je 20. novembra 1997, ob 16. uri. Skupš-
čina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

IGM Strešnik, d.d.,
uprava

Ob-4401

Na podlagi 7.6. točke statuta delniške
družbe Savinja Mozirje, d.d., uprava družbe
sklicuje

1. skupščino delničarjev
delniške družbe Savinja Mozirje, d.d.,

ki bo 21. 11. 1997 ob 12. uri v sejni sobi
družbe v Mozirju, Na trgu 14.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine, dveh preštevalcev glasov in notarja v
vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine delničarjev v predlaganem bese-
dilu.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom o lastninskem preoblikovanju
družbe.

4. Letno poročilo uprave za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo uprave za leto 1996.
5. Predlog uporabe dobička za poslovna

leta 1994, 1995 in 1996 ter pokrivanje izgu-
be za poslovno leto 1993.

Predlog sklepa: ugotovi se dobiček za
obdobje poslovnih let 1994–1996 v skup-
nem znesku 17,960.025,79 SIT. Ugotovlje-
ni dobiček v višini 9,779.910,20 SIT se upo-
rabi za pokrivanje izgube iz leta 1993, preo-
stanek v višini 8,180.115,59 SIT pa ostane
nerazporejen.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
so predstavniki delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki je predstavnik
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
gana člana nadzornega sveta, kot predstav-
nika delničarjev in se seznani s članom nad-
zornega sveta kot predstavnikom delavcev.

Skupščina imenuje vse člane nadzorne-
ga sveta.

7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1997, se imenuje revizijska
družba Plus – Revizija, d.o.o., Ljubljana.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagane na-
grade članom nadzornega sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe ali
pisno napovedali udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine družbe. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in mora vsebovati splošne po-
datke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziro-
ma firmo in sedež) pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe po objavi sklica skupščine vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

Dvorana bo odprta trideset minut pred
začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da
zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo skupšči-
na ponovno zasedala istega dne v istih pro-
storih ob 12.30. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Savinja Mozirje, d.d.,
začasna uprava

Ob-4402

Na podlagi statuta delniške družbe On-
iks uprava sklicuje

3. skupščino
družbe Oniks, d.d., Jesenice, Spodnji

Plavž 6,
ki bo v petek, 21. novembra 1997 ob 11.

uri v prostorih sejne sobe družbe Oniks,
Jesenice, Spodnji Plavž 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Tomaž Ramuš, preštevalki
glasov Marina Gabrovšek in Jožica Klinar.

2. Obravnava letnega poročila družbe
Oniks, d.d., za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Oniks, d.d,
Jesenice za leto 1996, skupaj z revizijskim
poročilom.

3. Delitev čistega dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na-

slednjo delitev čistega dobička iz leta 1996:

Čisti dobiček
Oniks d.d. 233,266.722,70 SIT

Izplačilo dividend
(50 SIT bruto na delnico) 21,381.200 SIT

Nagrada upravi
– v delnicah 1834 delnic
– v gotovini 1,924.308 SIT

Nagrada nadzornemu
svetu 1,500.000 SIT

Nerazporejen dobiček
leta 1996 206,768.799,50 SIT

Dividende in nagrade se izplačajo v 30
dneh od dneva skupščine, na kateri je sklep
sprejet in po stanju delniške knjige na dan
skupščine.

4. Sprememba – dopolnitev statuta.
Predlog sklepa:
a) 6.4. točka statuta družbe Oniks, d.d.,

se črta in uveljavi nova 6.4. točka, ki glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu RS in časopi-
su Gorenjski glas. V objavi se obvezno na-
vede kraj in čas seje, dnevni red ter predlog
sklepov po vsaki točki dnevnega reda.

b) V statutu družbe Oniks, d.d., se v
2. točki dopolni dejavnost po klasifikaciji
J/67.13 Druge pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom.

5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko hišo P & S za pregled poslovanja
družbe Oniks, d.d., njenih odvisnih družb
ter konsolidirane bilance za leto 1997.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je vsem delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe Oniks, d.d., Jesenice, v sobi št.
5, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen če ne bodo v nasprotju
z določili 2. in 3. odstavka 288. člena zako-
na o gospodarskih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da zaradi predhodnih or-
ganizacijskih in tehničnih priprav skupšči-
ne upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
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podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov ter
prevzamejo glasovalne lističe.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno ve-
čino oddanih glasov, razen v 4. točki dnev-
nega reda, ko je za sprejetje sklepa potrebna
3/4 večina oddanih glasov.

Glasuje se na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delnčar ob vstopu na skupščino.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks, d.d.,
uprava družbe

Ob-4426

Uprava delniške družbe Plutal, d.d., na
podlagi 17. člena statuta in 283. člena zako-
na o gospodarskih družbah sklicuje

2. redno sejo skupščine
družbe Plutal, d.d., Ljubljana, Cesta v

Gorice 8,
ki bo dne 21. 11. 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o izvolitvi organov skupščien družbe: pred-
sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov ter imenovanju notarja, po predlogu
uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1996 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996 z mnenjem revizorja in nad-
zornega sveta po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe za leto 1996 se razporedi za pokri-
vanje izgube iz prejšnjih let.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgub iz prejšnjih let.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube iz prejšnjih let v breme
rezerv družbe.

5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja

družbe za leto 1997 se imenuje predlagana
revizijska družbe.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar sam ali pa po svojem zakonitem zastop-
niku oziroma pooblaščencu. Delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci, ki se bodo ude-
ležili skupščine, morajo svojo udeležbo pri-
javiti najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi pri-
ložiti tudi pisno pooblastilo.

Gradivo za dnevni red je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave 10 dni pred za-
sedanjem skupščine vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah javno s pisni-
mi glasovnicami. Vsaka delnica daje delni-

čarju en glas. Glasovanje je osebno, po
pooblaščencu ali zastopniku. Sklepe spreje-
majo delničarji z navadno večino glasov.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 13.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Plutal Ljubljana, d.d.,
uprava družbe

Št. 10/97 Ob-4431

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe “Fino”, d.d., Nova Gorica, sklicuje
začasna uprava

prvo skupščino
delniške družbe “Fino”, d.d., Nova

Gorica, Rejčeva 26,
ki bo v četrtek, 27. 11. 1997, ob 14. uri,

v konferenčni dvorani hotela Perla ter pred-
laga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter sez-
nanitev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se izvoli
predsedujočega, dva preštevalca glasov in
notarja.

2. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se skup-
ščina seznani s poročilom začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja.

3. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju za leto 1993, 1994 in 1995 ter po-
trditev poročila o poslovanju podjetja za le-
to 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se skupš-
čina seznani z letnim poročilom o poslova-
nju podjetja za leto 1993, 1994 in 1995 in
potrdi letno poročilo za leto 1996.

4. Obravnava in sklepanje o razporeditvi
dobička in obdobja 1993–1996 ter pokriva-
nju izgub iz preteklih let.

Predlog sklepa: revalorizirani znesek do-
bička iz obdobja 1993–1996 znaša
46,415.444,98 SIT in se razporedi v neraz-
porejeni dobiček. Revaloriziran znesek iz-
gube na dan 1. 1. 1997 znaša 246,656.862,71
SIT in se pokrije v breme rezerv, ki na dan
1. 1. 1997 znašajo 289,410.171 SIT.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-
snega nadzornega sveta.

Izvoli se nov nadzorni svet po predlogu
začasnega sveta.

6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
nagrada članom nadzornega sveta v višini
300 DEM, za predsednika pa 400 DEM neto
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila.

7. Ureditev pogodbenih odnosov s pod-
jetjem “Pecivo”, d.d., ter potrditev repro-
grama anuitetnega načrta odplačevanja ob-
veznosti do družbe “Fino”, d.d.

Predlog sklepa: za ureditev pogodbenih
odnosov s podjetjem “Pecivo”, d.d., se sprej-
mejo naslednji sklepi:

a) Kupnina za nepremičnine in premič-
nine se določi na podlagi cenitve na dan
1. 11. 1991 in znaša:

– začetna glavnica za odplačevanje ne-
premičnin 2,039.425 DEM,

– začetna glavnica za odplačevanje pre-
mičnin 899.400 DEM.

b) Stranki vztrajata pri sklenitvi prvot-
nih pogodb, ki določata, da se kupnina za
nepremičnine in premičnine določi v DEM,
z obrestno mero 4,5% letno.

c) Razveljavita se aneksa h kupoprodaj-
nima pogodbama z dne 23. 11. 1993, spreje-
ta na zahtevo Družbenega pravobranilca sa-
moupravljanja.

d) Z dnem, ko predlagane sklepe sprej-
meta obe pogodbeni stranki, se izvrši pora-
čun medsebojnih obveznosti od 1. 12. 1991
do 31. 12. 1996 ter potrdi reprogram anui-
tetnega načrta odplačevanja dolgov z ve-
ljavnostjo od 1. 1. 1997 dalje, po predlože-
nem obračunu.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaš-
čenci, ki se morajo izkazati s pismenim
pooblastilom.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, da svojo prisotnost na skupščini na-
javijo najmanj 3 dni pred skupščino.

Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-
no so od dneva objave dalje na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu družbe, vsak
delovni dan med 10. in 13. uro.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica.

Fino, d.d., Nova Gorica
začasna upravna družba

Št. 6-97 Ob-4435

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe OGP Grad, d.d., Bled, Grajska cesta
44, sklicuje uprava

2. skupščino delničarjev,
ki bo 20. 11. 1997 ob 13. urina sedežu

družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne, verifikacijske komisije, potrditev dnev-
nega reda, imenovanje zapisnikarja in no-
tarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red, izvoli se predsednik
skupščine in verifikacijska komisija, ime-
nujeta se zapisnikar in notar za sestavo za-
pisnika.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine.

3. Obravnava letnih poročil za leta 1993,
1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa uprave na podlagi mnenja
nadzornega sveta: skupščina sprejme predla-
gana letna poročila o poslovanju družbe.

4. Delitev dobička za leti 1995 in 1996.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: skupščina sprejme
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predlagano delitev dobička za leti 1995 in
1996.

5. Informacija delničarjem o imenova-
nju nove uprave – direktorja.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na razpolago v tajništvu druž-
be, v prostorih OGP Grad, d.d., Bled, Graj-
ska cesta 44, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C
ali D, osebno ali po pooblaščencih. Poob-
laščenci morajo ob prijavi predložiti poob-
lastilo v pisni obliki.

Vsak delničar ali pooblaščenec morata
najaviti svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki najkasneje tri dni pred zasedanjem.

Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno. Vsak delničar ali
pooblaščenec prevzame glasovnice ob regi-
straciji pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine.

Predlogi delničarjev.
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene predloge v pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih.

Na ponovnem zasedanju se veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

OGP Grad, d.d., Bled
uprava

direktor

Ob-4453

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) ter na
osnovi določil 12. člena statuta družbe Kor-
metal, d.d., Žerjav 79, Črna na Koroškem,
uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino
družbe Kormetal, d.d.,

ki bo v torek, 18. novembra, ob 14. uri v
prostorih jedilnice v Žerjavu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupščine
in sprejem dnevnega reda. Uprava otvori
skupščino in ugotovi, ali je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da skupščina lah-
ko zaseda.

Predlog sklepov:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– na predlog uprave in nadzornega sveta

se za predsednika skupščine izvoli Slavko
Antolič, za preštevalca glasov Danica Mag-
dič in Jolanda Ozimic, za notarja se imenuje
Janez Mlakar,

– sprejme se predlagani dnevni red.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996.

Predlog sklepa: predloženo letno poroči-
lo o poslovanju družbe Kormetal, d.d. za
leto 1996 v vsebini, kot ga je predlagala
uprava na podlagi mnenja nadzornega sveta
se vzame na znanje.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1997 imenuje druž-
ba V.L.S. Computers, d.o.o., Velenje.

5. Informacije uprave o poteku sanacije
družbe Kormetal, d.d., za obdobje 1–8 1997.

Predlog sklepa: informacija uprave o po-
teku sanacije družbe Kormetal, d.d. za ob-
dobje 1–8 1997 se vzame na znanje.

6. Razrešitev članov prejšnjega in voli-
tve novih članov v nadzorni svet družbe
Kormetal, d.d.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvolijo štirje člani nadzornega sve-
ta kot predstavniki delničarjev in en član
kot predstavnik delavcev, in sicer: Drago
Vidmar, Danilo Pudgar, Marija Šepul, Blaž
Germ, Božidar Gomilšek.

Z izvolitvijo članov nadzornega sveta je
prenehal mandat nadzornega sveta v sesta-
vi: Irena Golob, Andrej Fajmut, Marijan Še-
gel, Bojan Svetina, Božidar Gomilšek.

7. Poslovne usmeritve družbe v nasled-
njem letu.

Predlog sklepa: poročilo uprave družbe
o pozitivnem poslovanju družbe v letu 1997
se vzame na znanje, potrdi se poslovna us-
meritev družbe v naslednjem letu, in sicer
po varianti št. 2 sprejetega sanacijskega pro-
grama družbe.

8. Obravnava in določitev sejnine za čla-
ne nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o določi-
tvi višine nagrad za člane nadzornega sveta,
in sicer:

– članom nadzornega sveta pripada za
njihovo delo nagrada v obliki sejnine v viši-
ni 70 DEM neto na sejo,

– predsedniku nadzornega sveta pripada
za njegovo delo nagrada v obliki sejnine v
višini 100 DEM na sejo.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Udeležba na skupščini in glasovanje

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in v skladu z zakonoda-
jo.

Vabljene prosimo, da svojo udeležbo na
skupščini najavijo najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine. Vsi morebitni nasprot-
ni predlogi morajo biti obrazloženi in v pi-
sni obliki in s priporočeno pošiljko predlo-
ženi upravi družbe v sedmih dneh od objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS.

Pred pričetkom zasedanja skupščine bo-
do udeleženci s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost. Popolno gradivo za skupščino je
delničarjem na vpogled vsak delovni dan na
sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina zasedala istega dne
eno uro kasneje. V tem primeru bo skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Kormetal, d.d.
uprava družbe

direktor

Razne objave

Ob-4371

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija, Ljubljana, Štefanova 15, objavlja v
skladu s pogodbo o izvajanju dela programa
Usposabljanje in razvoj kadrov, sklenjeno
30. 8. 1995 med Ministrstvom za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in Sloven-
sko znanstveno fundacijo

javni razpis
za zbiranje ponudb in sofinanciranje

podprojektov v okviru projekta
Slovenski park znanosti in tehnologije

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija je bila na podlagi javnega razpisa, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 19/95 in
sklepa ministra za znanost in tehnologijo z
dne 26. aprila 1995 izbrana za nosilca pro-
jekta Slovenski park znanosti in tehnolo-
gije.

S projektom želita naročnik in ustanova
Slovenska znanstvena fundacija spodbuditi
načrtovanje in realizacijo podprojektov, ki
bodo prispevali k boljšemu razumevanju in
uporabi dosežkov znanosti in tehnologije
pri različnih javnostih, ter k dvigu znanstve-
ne kulture in pismenosti v Republiki Slo-
veniji.

Cilj projekta je srednjeročno vzpostavi-
tev omrežja izvajalcev:

– izkustvenega (hands–on) spoznavanja
dosežkov, zakonitosti in pojavov na različ-
nih področjih znanosti in tehnologije,

– učinkovitega komuniciranja razisko-
valcev z ostalimi javnostmi,

– odkrivanja in razvijanja potenciala
mladih za (kasnejše) raziskovalno delova-
nje.

Pogoji

1. Ponudbe podprojektov in prošnje za
sofinanciranje lahko vložijo pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji. Če bo pri
realizaciji projekta sodelovalo več organi-
zacij, lahko v vlogi prijavitelja nastopa le
ena organizacija, ki jo ostale organizacije
pooblastijo za zastopanje njihovih intere-
sov.

2. Prijava na javni razpis mora vsebovati
vse potrebne podatke oziroma informacije
kot jih zahteva obrazec.

3. Prošnja za sofinanciranje podprojekta
se mora nanašati le na aktivnosti, ki bodo v
celoti realizirane do 30. junija 1998.

Merila

Pri odločanju o izboru podprojektov, ki
bodo sofinancirani s strani ustanove Slo-
venske znanstvene fundacije, bo v presoji
predvsem:

– ustreznost predlaganega podprojekta
glede želenih ciljev na področju javnega ra-
zumevanja znanosti in tehnologije,

– možnosti za uspešno izvedbo podpro-
jekta in uporabo rezultatov (poslovni načrt
in marketinška analiza),

– obseg vključenosti raziskovalcev in vr-
hunskih znanstvenikov v podprojekt,

– varčnost pri izvedbi podprojekta,
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– zagotovljeno sofinanciranje,
– stopnja inovativnosti pri uresničevanju

ciljev podprojekta.
Splošni pogoji
1. Prijave morajo biti oddane na obraz-

cih, ki jih je izdala ustanova Slovenska
znanstvena fundacija. Obrazci bodo na vo-
ljo od 20. do 30. oktobra 1997 na sedežu
ustanove Slovenske znanstvene fundacije,
Ljubljana, Štefanova 15.

2. Prijave v zaprtih kuvertah z oznako:
Ne odpiraj! Prijava na javni razpis SZF –
Slovenski park znanosti in tehnologije, mo-
rajo prispeti na sedež Slovenske znanstvene
fundacije do vključno 10. novembra 1997
do 12. ure (glede datuma velja poštni žig na
pošiljki).

3. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 24. novembra 1997 ob 13. uri v prosto-
rih ustanove Slovenske znanstvene fundaci-
je, Ljubljana, Štefanova 15. To obvestilo
velja kot vabilo. Pooblaščenci prijaviteljev
morajo pred začetkom javnega odpiranja
predati pooblastilo predsedniku komisije.

4. Prijavitelji bodo obveščeni o rezulta-
tih izbora do konca leta 1997.

Znanstveni svet
ustanove Slovenske znanstvene

fundacije

Št. 2466/97 Ob-4396

Na podlagi določbe 59. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in določbe zakona o merilih in po-
stopku za dajanje poroštev Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96), zakona o
zagotovitvi sredstev za potrebe Republike
Slovenije v obdobju začasnega financiranja
(Ur. l. RS, št. 31/97) in v skladu s sklepom
seje Vlade RS, št. 440-24/97-1 (N), z dne
2. oktobra 1997, ki se nanaša na določitev
kvote poroštva za kredite in druge obvezno-
sti podjetij ali gospodarskih družb, katerih
dejavnost je izvajanje prometnih storitev,
vzdrževanje prometne javne infrastrukture
ali vzdrževanje in proizvodnja železniških
mobilnih sredstev, iz proračuna RS za leto
1997, Ministrstvo za promet in zveze, Lan-
gusova 4, Ljubljana objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne obveznosti
podjetij ali gospodarskih družb, katerih

dejavnost je izvajanje prometnih
storitev, vzdrževanje prometne javne

infrastrukture ali vzdrževanje in
proizvodnja železniških mobilnih

sredstev, v letu 1997
I. Predmet razpisa je sprejemanje pro-

šenj za izdajo poroštev Republike Slovenije
za posojilne obveznosti podjetij ali gospo-
darskih družb, katerih dejavnost je izvaja-
nje prometnih storitev, vzdrževanje promet-
ne javne infrastrukture ali vzdrževanje in
proizvodnja železniških mobilnih sredstev,
v letu 1997.

Ministrstvo za promet in zveze bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o
merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) zahtevalo izpolnjevanje naslednjih
pogojev:

– poroštvo bo namenjeno prvenstveno
podpori izvajanja prometnih storitev, stori-

tev vzdrževanja javne prometne infrastruk-
ture, ki se prvenstveno izvajajo zaradi zago-
tavljanja uresničevanja javnega interesa, in
vzdrževanju ter proizvodnji železniških mo-
bilnih sredstev.

II. Pogoji razpisa

1. Posamezno poroštvo se lahko izda naj-
več do višine 100% neporavnane obvezno-
sti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kredi-
todajalec) ni mogla izterjati na noben drug
zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan skle-
niti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-
jo odstopiti od najbolj ugodnih kreditnih
pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita
veljajo v Republiki Sloveniji, za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenije,

– poročilo o vseh bilančnih in izven bi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne),

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana,

– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso
podani razlogi za uvedbo stečajnega postop-
ka,

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija terja-
tev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije pred-
ložiti poslovno poročilo za leto 1995 in
1996, (oboje skupaj z bilanco stanja in us-
peha) in poslovni načrt za leto 1997.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-
lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristoj-
no ministrstvo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva

1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-
pelostjo do sedmih let.

2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-
cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
mora biti:

– za kratkoročne kredite nižja od 8%,

– za dolgoročne kredite nižja od 10%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo, kot jo določa Na-
vodilo o postopku za plačilo provizije za
poroštva (Ur. l. RS, št. 15/96), razen če Vla-
da RS s sklepom, s katerim izda poroštvo,
določi drugačno višino provizije.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS

1. Prednost pri izbiri bodo imela podjet-
ja ali gospodarske družbe, ki so opredeljena
kot okolju prijaznejši izvajalci prometnih
storitev oziroma so izvajalci programov
vzdrževanja prometne infrastukture, ki so
opredeljeni v sprejetih programih ali so
vzdrževalci in proizvajalci železniških mo-
bilnih sredstev.

2. Prednost pri dodeljevanju poroštev bo-
do imela podjetja ali gospodarske družbe:

– ki so utrpele izpad dohodka iz naslova
iz različnih objektivnih razlogov, ki niso
nastali po njihovi krivdi,

– katerih kreditna razmerja so vezana na
odplačilo obveznosti iz mednarodnih kredi-
tov, katerih porok je Republika Slovenija.

3. Katerih sanacijski program upošteva-
jo usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukre-
pov gospodarske in prometne politike.

4. Ki so uvrščena v panoge, ki jih Mini-
strstvo za promet in zveze obravnava pred-
nostno, skladno z ukrepi tekoče prometne
politike.

5. Katerih sanacijski program z oprede-
litvijo investicij v osnovna sredstva izkazu-
je razvojno naravnanost programa (pred-
vsem pa uvajanje novih tehnologij, inova-
cij, večje konkurenčne sposobnosti, zniže-
vanje stroškov itd.).

6. Za ekološko naravnane projekte (var-
čevanje z energijo, varstvo okolja, sklad-
nost z ISO standardi), se dokazuje s pridob-
ljenim mnenjem Ministrstva za okolje in
prostor.

V. Realizacija poroštva

Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti le v
primeru, če je z obvestilom, ki ga mora
poslati v roku petih dni po dospelosti ob-
veznosti obvestila ministrstvo, pristojno za
finance, da dolžnik ni izpolnil svoje obvez-
nosti in da je poslovna banka ukrenila vse,
da bi se poplačala iz premoženja dolžnika.

VI. Roki prijave

Rok prijave je odprt do 30. 10. 1997
oziroma do izčrpanja poroštvenega poten-
ciala. Vloge morajo biti poslane po pošti ali
predane v vložišču Ministrstva za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, v zaprti
ovojnici z imenom in naslovom podjetja ali
gospodarske družbe ter oznako: “Ne odpi-
raj, prijava na razpis – javni razpis za prido-
bivanje poroštev Republike Slovenije”.

Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponede-
ljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za promet in zveze.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:

– prijava,

– ime in naslov prosilca (identifikacij-
ska oznaka, matična številka),

– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev.

VIII. Izbor prijav

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Bredi Križnar, tel. 178-8202.

Ministrstvo
za promet in zveze,

Ljubljana
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Ob-4459

Mestna občina Novo mesto, Sekretariat
za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in so-
cialne zadeve, Novi trg 6, Novo mesto, ob-
javlja

razpis nagrad
na področju inovativne in raziskovalne
dejavnosti za leto 1997 v Mestni občini

Novo mesto
Nagrade razpisujemo za naslednja po-

dročja:

– 10 nagrad za raziskovalne dosežke in
inovativno delo,

– 2 nagradi za mentorsko delo z mladi-
mi,

– 1 nagrado za raziskovalno delo mla-
dih,

– 1 nagrada za življenjsko delo.

Rok za oddajo prijav je 5. november
1997.

Prijave pošljite na naslov: Mestna obči-
na Novo mesto, Sekretariat za izobraževa-
nje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve,
Novi trg 6, 8000 Novo mesto, s pripisom
»nagrade za inovativno in raziskovalno de-
lo – ne odpiraj«.

Predlogi morajo vsebovati naslednje po-
datke:

– podatke o predlagatelju (podjetje, za-
vod,...),

– podatke o kandidatu (ime, priimek,
rojstni podatki, EMŠO, domači naslov, izo-
brazba, delovno mesto),

– navedba področja – za katero od razpi-
sanih nagrad predlagate kandidata,

– utemeljitev predloga:

– utemeljitev predloga naj ne bo le
informacija o inovaciji ali raziskovalnem
dosežku, pač pa utemeljitev kandidatovega
dela oziroma njegove zasluge za inovacijo
ali raziskovalni dosežek. Pričakujemo po-
datke o uporabnosti in trženju izdelkov, ki
so rezultat inovacij oziroma raziskovalnega
dela,

– za mentorsko delo z mladimi mora
biti iz utemeljitve med drugim razvidno tu-
di koliko časa je kandidat že mentor in kak-
šne rezultate so dosegli mladi pod njegovim
mentorstvom. Po možnosti priložite kopije
priznanj, ki so jih dobili mladi ali kakšen
drug dokument, iz katerega bo razvidno, da
so mladi prejeli nagrade pod mentorstvom
predlaganega kandidata,

– predlog za raziskovalno delo mla-
dih naj ne temelji le na prijavljeni raziskavi,
pač pa naj prikaže celotno aktivnost kandi-
data na področju raziskovalne dejavnosti
(udeležba na raziskovalnih taborih, tekmo-
vanjih, itd.). Za utemeljitev predloga prilo-
žite kopije dokumentov,

– predlog za življenjsko delo naj vse-
buje dokumentirane podatke, iz katerih bo-
do razvidni izjemni dosežki, dolgoletno de-
lo in poseben pomen dela kandidata na po-
dročju inovativne oziroma raziskovalne de-
javnosti za Mestno občino Novo mesto.

Dodatne informacije nudi Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in social-
ne zadeve Mestne občine Novo mesto, tel.
št. 068/317-160, faks 317-157.

Mestna občina Novo mesto

Št. 688/97 Ob-4360

Po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in
šport, Zupančičeva 6, Ljubljana, objavlja
Šolski center Velenje ponovno

javno dražbo
za odprodajo poslovnih prostorov v

Dijaškem domu, Efenkova 61, Velenje,
ki zajemajo naslednje enote

1. Stolpič B)
1. III. nadstropje št. 404-406 v površini

85,01 m2,
2. pritličje, prostor št. 15 v površini

15,20 m2.
2. Stolpič C)
3. III. nadstropje, prostori št. 404-406 v

površini 85,01 m2,
s solastništvom na skupnih delih stavbe

in pripadajočim zemljiščem (parc. št.
2443/2-10 in 2431/3 v k.o. Velenje).

2. Izklicna cena za navedene prostore
znaša:

Ad 1) 850 DEM/m2,
Ad 2) 950 DEM/m2,
Ad 3) 850 DEM/m2,
plačljivo v tolarjih po srednjem tečaju

BS na dan prodaje.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki predložijo dokazilo o
vplačilu varščine v višini 100.000 SIT na
ŽR ŠCV št.: 52800-603-38568 pri Agenciji
za plačilni promet Velenje.

Varščina se uspelim ponudnikom vraču-
na v kupnino, neuspelim pa se vrne brezo-
brestno v roku 2 dni po končani dražbi.

4. Prostori se prodajajo v stanju, v kakr-
šnem so, po načelu »videno – kupljeno«.

5. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, če je fizična oseba,
oziroma izpisek iz sodnega registra, če je
pravna oseba in pooblastilo, če pravno oseb-
no ne zastopa statutarni zastopnik.

6. Uspeli ponudnik mora kupno pogod-
bo skleniti v petih dneh po javni dražbi ter v
istem roku plačati kupnino.

7. V primeru, da uspeli ponudnik pogod-
be ne sklene in kupnine ne plača v roku,
izgubi varščino.

8. Javna dražba bo dne 24. 10. 1997 ob
9. uri v prostorih ŠCV, Trg mladosti 3, Ve-
lenje.

9. Informacije Omega Velenje – g. Svolj-
šak – tel. 063/852-287.

Šolski center Velenje

Št. 635-97 Ob-4427

Metalna TGS, d.o.o., Senovo v stečaju
razpisuje na podlagi sklepa stečajnega se-
nata opr. št. St 3/96 z dne 1. 10. 1997

III. javno dražbo
za prodajo naslednjega vozila

Tovorno vozilo Renault furgon T 313,
št. šasije VFI T3X30000942015, letnik
1987, moč motorja 44 KW, delovna pro-
stornina 2068 ccm, neregistriran.

Izklicna cena: 180.000 SIT.
Javna dražba bo v sredo, 5. 11. 1997 ob

12. uri v jedilnici v proizvodnem objektu
stečajnega dolžnika, Titova 52, Senovo.

Pogoji:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo vse

pravne osebe, ki imajo svoj sedež v Repu-

bliki Sloveniji in fizične osebe, če so držav-
ljani Republike Slovenije in, ki do vključno
dneva javne dražbe vplačajo varščino v vi-
šini 10% izklicne cene na žiro račun proda-
jalca pri APP Krško, št. 51600-690-86676,
ter predložijo dokazilo o plačilu varščine.

b) Plačana varščina se všteva v kupnino.
c) Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo us-

peli, bomo varščino vrnili v petih delovnih
dneh po končani javni dražbi.

Vplačana varščina se ne obrestuje.
d) Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb

se morajo pred javno dražbo izkazati z ve-
ljavnim pooblastilom.

e) Uspeli dražitelj mora v osmih dneh po
javni dražbi podpisati prodajno pogodbo in
kupnino plačati v celoti v osmih dneh po
podpisu pogodbe.

f) Vozilo lahko kupec prevzame po pla-
čilu celotne kupnine.

g) Prometni davek in stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.

h) Vozilo je naprodaj po načelu »vide-
no–kupljeno«.

i) Ogled vozila je mogoč vsak delovnik
od 10. do 12. ure po predhodni najavi na
parkirnem prostoru proizvodnega objekta
stečajnega dolžnika Titova 52, Senovo.

Kontaktna oseba stečajnega dolžnika je
Jaroslav Kodelja, tel., faks: 0608/71-191.

Stečajna upraviteljica:

Št. 635-97 Ob-4428

Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem St 3/96 z dne
5. 3. 1997, objavlja stečajna upraviteljica
stečajnega dolžnika Metalna TGS, d.o.o.,
Senovo v stečaju

zbiranje ponudb
za prodajo zasedenih stanovanj na

Senovem
1. Dvosobno stanovanje št. 7, v izmeri

60,40 m2, Titova cesta 88.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

2,814.010 SIT.
2. Trosobno stanovanje št. 12, v izmeri

68,10 m2, Titova cesta 88.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

3,150.323 SIT.
3. Dvosobno stanovanje št. 8, v izmeri

44,20 m2, Titova cesta 110.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

2,040.840 SIT.
4. Enosobno stanovanje št. 9, v izmeri

34,50 m2, Titova cesta 110.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

1,592.947 SIT.
5. Trosobno stanovanje št. 11, v izmeri

67,50 m2, Titova cesta 110.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

3,116.663 SIT.
6. Enosobno stanovanje št. 5, v izmeri

34,61 m2, Titova cesta 112.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

1,586.754 SIT.
7. Dvosobno stanovanje št. 17, v izmeri

46,56 m2, Delavska ulica 8.
Najnižja cena zasedenega stanovanja je

2,439.113 SIT.
Prednost pri nakupu imajo tisti, ki stanu-

jejo v stanovanjih, vendar ob enakih drugih
pogojih.

Ponudbe je treba poslati v zaprti ovojni-
ci v 15 dneh po objavi na naslov Metalna
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TGS, d.o.o. v stečaju, Titova cesta 106, 8281
Senovo, s pripisom »Ponudba za odkup – ne
odpiraj!«

Pisna ponudba mora vsebovati naziv po-
nudnika, njegov točen naslov, ponujeni zne-
sek in podpis ponudnika.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fizične osebe potrdilo o državljanstvu

Republike Slovenije,
– pravne osebe pa kopijo sklepa o regi-

straciji pravne osebe,
– potrdilo o vplačani varščini.
Ponudnik mora vplačati varščino v viši-

ni 10% od najnižje cene na račun prodajalca
št. 51600-690-86676; varščina se izbrane-
mu ponudniki šteje v kupnino, ostalim mo-
rebitnim ponudnikom pa se brez obresti vr-
ne v 5 delovnih dneh po izbiri.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 15 dneh po poteku roka za zbiranje
ponudb.

Izbrani ponudnik mora pogodbo o naku-
pu skleniti v 15 dneh od obvestila o izbiri,
kupnino pa v celoti plačati najkasneje v 6
mesecih od sklenitve pogodbe o nakupu. Če
je rok za plačilo kupnine daljši od 15 dni, je
izbrani ponudnik dolžan plačilo kupnine za-
varovati z izročitvijo nepreklicne bančne ga-
rancije na prvi poziv, v 15 dneh po podpisu
pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa in je
pogodba razveljavljena po samem zakonu.

Stanovanje se izroči kupcu in prenese
lastninska pravica nanj, ko je kupnina v ce-
loti plačana.

Prometni davek in druge dajatve plača
kupec.

Ponudbe pod najnižjo ceno ne bodo upo-
števane.

Kot instrument negotovinskega plačila
se upošteva nedatiran bariran ček, virman
potrjen od Agencije za plačilni promet o
nakazilu varščine na žiro račun in garancije
prvovrstne poslovne banke.

Ponudbe brez položene varščine bodo
neveljavne.

Kupci lahko dobijo podrobne informaci-
je neposredno pri stečajnem dolžniku ali po
telefonu 0608/71-191 vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Stečajna upraviteljica:
Marinka Pucelj-Aranjdelovič, dipl. ek.

Ob-4376

Na podlagi sklepa upravnega odbora
družbe Iskra–Sistemi, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21 z dne 25. 9. 1997 objavljamo

javno zbiranje ponudb za prodajo

a) nepremičnin, vpisanih v vl. št. 2974,
k.o. Vrhnika, in sicer štirih poslovnih ob-
jektov-skladišč s skupno koristno površino
1.524 m2,

b) šotora s koristno površino 450 m2 in
c) zemljišč (v naravi dvorišče in cesta) v

izmeri 5.172 m2.
Pričakovana oziroma izklicna cena je

119,000.000 SIT.
Pogoji javnega zbiranja ponudb so na-

slednji:
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu

Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo »Nepremičnine«. Prijavi na razpis je po-
trebno priložiti potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 20% navedene izklicne cene.
Varščino je potrebno poravnati na žiro ra-
čun podjetja št.: 50104-601-13341, odprt pri
Agenciji za plačilni promet, podružnica
Ljubljana. Varščino je potrebno vplačati naj-
kasneje do zaključka zbiranja ponudb s pri-
pisom »varščina«.

Javno zbiranje ponudb velja do 27. 10.
1997, in sicer do 10. ure navedenega dne.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz sodnega registra za prav-
ne osebe ali overjeno fotokopijo potrdila o
državljanstvu RS za fizične osebe ter potr-
dilo o vplačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
družbe v Ljubljani, Stegne 21, dne 27. 10.
1997 s pričetkom ob 12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Na nepremičninah je vpisana zastavna
pravica na listu C v korist Zavarovalnice
Triglav, d.d., Ljubljana.

Prodajalec se ne obvezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
kupnino. Prodajalec bo pri izbiri najugod-
nejšega ponudnika upošteval ponujeno ce-
no, način plačila, velikost nakupa, tehno-
loško zaokroženost in druge elemente po-
nudbe.

Prodajna pogodba bo postala veljavna
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodamo po načelu »vi-
deno-kupljeno«. Prometni davek, druge da-
jatve in stroške prenosa lastništva plača iz-
brani ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku osmih dni od prejema
obvestila o izbiri ponudbe. Prevzem nepre-
mičnin bo mogoč takoj po plačilu celotne
kupnine in izpraznitvi prostorov s strani se-
danjih podnajemnikov. Vplačana varščina
se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku os-
mih dni od dneva izbire ponudnika.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z Matjažem Pajenkom, po telefonu
151-13-31, int. 571.

Iskra–Sistemi, d.o.o.

Ob-4464

Slovenske železarne – Žična, d.o.o., C. v
Trnovlje 7, na podlagi sklepa skupščine ob-
javlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo sledečih nepremičnin in

premičnin
1. Apartma Gaber Rogla: apartma Gaber

62 tlorisne površine 22,57 m2 z ustreznim
delom fundusa stavbe.

Ocenjena vrednost apartmaja z notranjo
opremo je 38.000 DEM.

2. Počitniški objekt Redegunda 59, Gol-
te:

– 1/2 objekta tlorisne površine 69,87 m2,
– 1/2 funkcionalnega zemljišča s fundu-

som tlorisne površine 74 m2.
Ponudbena vrednost 1/2 objekta in 1/2

funkcionalnega zemljišča z notranjo opre-
mo je 40.000 DEM.

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo vse

pravne in fizične osebe, ki vplačajo varšči-
no v višini 10% od izklicne cene premičnin
oziroma nepremičnin na žiro račun Žične,
d.o.o., Celje, št. 50700-601-10243.

S potrdilom o plačani varščini oziroma
pridobljeni garanciji se ponudnik izkaže
pred začetkom odpiranja ponudb. Brez po-
trdila o plačani varščini oziroma pridobljeni
garanciji ponudnik ne more sodelovati na
javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo, iz katere je razvidno, da ima
sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe
pa z originalnim potrdilom o slovenskem
državljanstvu. Poleg zgoraj navedenega mo-
ra pisna  ponudba obsegati ponujeno ceno
in plačilne pogoje.

Varščina bo uspelemu ponudniku brezo-
brestno vračunana v kupnino, in sicer po
odbitku 2% kupnine na račun stroškov pro-
daje, neuspelemu ponudniku pa neobrestno
vrnjena najkasneje v roku 3 dni po izbiri
najugodnejšega poudnika na žiro račun, na-
veden v ponudbi.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v pogodbenem roku. Če izbrani po-
nudnik pogodbe v tem času ne sklene,  izgu-
bi pravico do vračila varščine, bančna ga-
rancija pa bo vnovčena. Prodajalec bo zadr-
žal varščino oziroma vnovčil garancijo in
razveljavil pogodbo tudi v primeru, če iz-
brani ponudnik ne bo poravnal kupnine v
pogodbenem roku.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s preno-
som lastništva, plača kupec.

Ponudbe za nakup morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko na SŽ Žična, d.o.o.,
Celje, v zapečatenih ovojnicah z oznako za
kateri objekt se prijavlja na razpis –  Ne
odpiraj. Rok za prijavo je 14 dni.

Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.

Vsi zainteresirani si lahko predmet raz-
pisa ogledajo. Predhodno je potrebno ogled
najaviti na tel. št. 063/33-312.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z naj-
boljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Slovenske železarne
Žična Celje, d.o.o.

Cestno podjetje, Iztokova 30, Maribor,
preklicuje štampiljko štirioglate oblike z na-
slednjo vsebino: Cestno podjetje Maribor
družba za gradnjo in vdrževanje cestd.d. 19.
m-2167
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Ob-4474

JO-JO d.o.o. Sela 13, Podčetrtek prek-
licuje štampiljko pravokotne oblike z vse-
bino: JO-JO proizvodnja, trgovina in zasto-
panje, d.o.o. Sela 13, PODČETRTEK, s šte-
vilko 2.

Ob-4475

Gozdarska zadruga Kozjansko, Pod-
četrtek 54, Podčetrtek, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
Gozdarska zadruga KOZJANSKO z.o.o.
63254 PODČETRTEK 54.

Drolec Tomo, Štajerska 1, Kamnik, pre-
klicuje priglasitveni list št. 15-0785/95
5223956, z dne 1. 1. 1995. s-64286

Hosta Marjan s.p., G. Prekopa 14, Ko-
stanjevica na Krki, preklicuje priglasitveni
list št. 19-0646/95. g-64133

Klemenc Vladimir s.p., Pokopališka pot
10, Naklo, preklicuje obrtno dovoljenje št.
26760/1205/00-28/95, izdano od Obrtne
zbornice Slovenije leta 1995. g-64130

Metrel d.d., Horjul 188, Horjul, prekli-
cuje potrdilo o skladnosti s predpisi št.
515799/97-3/2-0562, izdal USM na ime
Donko Monika, območna enota USM.
s-64137

Rodič Dara, Brilejeva 21, Ljubljana, pre-
klicuje priglasitveni list št. 5574876. g-64072

SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana, pre-
klicuje delovno dovoljenje na vlogo deloda-
jalca, izdano na ime Čakarić Marko št.
0424465415, izdano od 8. 10. 1997 do 7. 10.
1998. s-64073

Potne listine
Aliriza Vajdin, Stara cesta 1, Vrhnika,

potni list št. AA 327128, izdala UE Vrhnika.
s-64196

Arvaj Janez, Dokležovje Glavna ulica 63,
Murska Sobota, potni list št. BA 300896,
izdala UE Murska Sobota. p-64136

Bac Nada, Polana 9, Puconci, potni list št.
AA 541951, izdala UE Murska Sobota.
p-64085

Bogataj Rok, Poljanska 13, Ljubljana,
potni list št. BA 664060. s-64331

Botonjič Doris, Rimska 25A, Ljubljana,
potni list št. BA 590074. s-64280

Botonjič Nives, Rimska 25A, Ljubljana,
potni list št. BA 560423. s-64281

Bradač Rudi, Podgorje 41, Pišece, potni
list št. BA 149429. p-64081

Bremec Rafael, Groharjeva 4, Kamnik,
potni list št. AA 883453, izdala UE Kamnik.
s-64329

Brezovnik Miha, Stržovo 40, Mežica, pot-
ni list št. AA 841193, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-64145

Chvatal Katjuša, Pod Gozdom 10A, Tr-
zin, potni list št. AA 759456, izdala UE Dom-
žale. g-64052

Corniali Vilma, Kostanjeviška 20, Nova
Gorica, potni list št. AA 398966, izdala UE
Nova Gorica. g-64146

Červ Anton, Trstenik 1i, Golnik, potni
list št. BA 280331, izdala UE Kranj. p-64037

Česen Petra, Mlakarjeva 59, Trzin, potni
list št. BA 669646, izdala UE Domžale.
s-64206

Čulibrk Slavka, Cesta Revolucije 9, Jese-
nice, potni list št. AA 488971, izdala UE
Jesenice. p-64084

Dekanovič Asmin, Kamnogoriška 47,
Ljubljana, potni list št. BA 290041. s-64262

Delakorda Nataša, Arja vas 68a, Petrov-
če, potni list št. AA 832122, izdala UE Žalec.
p-64186

Eletva Snežana, Cesta na Markovec 9,
Koper, potni list št. BA 400790, izdala UE
Koper. g-64147

Fekonja Alen, Cesta na Markovec 19, Ko-
per, potni list št. AA 85955, izdala UE Ko-
per. g-64259

Felšo Ladislav, Rajh Nada 17, Ljutomer,
potni list št. BA 259614, izdala UE Ljuto-
mer. p-64095

Gligorič Andrej, II Prekomorskih brigad
28/a, Koper, potni list št. BA 232480, izdala
UE Koper. g-64088

Gomboc Elizabeta, Vrbnje 6, Radovlji-
ca, potni list št. AA 576816, izdala UE Ra-
dovljica. p-65059

Grašovec Milan, Šolska cesta 15, Bresta-
nica, potni list št. AA 270451, izdala UE
Krško. p-64016

Hajdinjak Janez, Rogašovci 13, Rogašev-
ci, obmejno prepustnico za Avstrijo, št.
30759/85, izdala UE Murska Sobota. p-64131

Hodžić Laura, Pod Taborom 9, Sežana,
prepustnico AI 011416, izdana na ime Rožac
Laura. p-64092

Jagodic Vinski Mateja, Studeno 22b, Že-
lezniki, potni list št. BA 158446, izdala UE
Škofja Loka. s-64138

Jauk Roman, Jurski vrh 33, Zgornja Kun-
gota, potni list št. BA 210912. m-2272

Jazbec Ivan, Kidričeva 5, Sežana, pre-
pustnico VS št. AI 027585, izdala UE Seža-
na. p-64034

Kalaveshi Bashkim, Adamičeva 7, Ljub-
ljana, potni list št. AA 247816. s-64271

Kaltak Faiko, Steletova 6, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 666341. s-64211

Kastelic Andrej, Vršiška 19, Kranjska
Gora, maloobmejno prepustnico AG 11409.
s-65004

Kastelic Andrej, Vršiška 19, Kranjska Gora,
maloobmejno prepustnico AI 15004. s-65003

Kastelic Andrej, Vršiška 19, Kranjska
Gora, potni list št. AA 243847. s-65002

Kemper Lidija, Kot 91, Bovec, prepustni-
co AI 040877. p-64027

Kemper Uroš, Kot 91, Bovec, prepustni-
co AI 026893, izdala UE Tolmin. p-64028

Knaflič Bojan, Poljče 26, Begunje na Go-
renjskem, potni list št. BA 65055, izdala UE
Radovljica. p-64032

Knez Janez, Vrtnarija 1A, Vrhnika, potni
list št. BA 473671, izdalo Veleposlaništvo
RS Moskva. s-64205

Kop Borut, Uliva XIV. Divizije 8, Celje,
potni list št. AA 541451, izdala UE Celje.
g-64149

Kosmina Martin, Balantičeva 10, Men-
geš, potni list št. AA 696751, izdala UE Dom-
žale. s-64142

Kovač Iztok, Ulica 27. Aprila 5, Pivka,
potni list št. AA 097607, izdala UE Postojna.
p-64082

Kovačevič Nermin, Dolenjska cesta 58,
Ljubljana, potni list št. BA 377850. s-64059

Kovše Matej, Borisa Vinterja 8, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 32298, izdala
UE Slovenske Konjice. p-64087

Kočar Tomaž, Podbrezje 120, Naklo, pot-
ni list št. BA 615763, izdala UE Kranj.
p-64036

Krasnići Muhamet, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 72, Šmartno, potni list št. BA 303055,
izdala UE Slovenj Gradec. g-64148

Lapornik Avgust, Tevče 32/a, Laško, pot-
ni list št. BA 530725, izdala UE Laško.
s-64058

Lauko Igor, Pod gradom 22, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 0624177, izdala UE
Radlje. p-64029

Lenček Damjan, Znojile pri Krki 19, Kr-
ka, potni list št. AA 561692, izdala UE Vrh-
nika. s-64081

Mahnič Darko, Borova ulica 4, Hrpelje,
potni list št. BA 568818, izdala UE Sežana.
p-64138

Mržek Vesna, Ulica Slavka Gruma 16,
Novo mesto, potni list št. AA 757438, izdala
UE Novo mesto. g-64156

Oblak Simon, Žeškova 4, Kranj, potni list
št. BA 067687, izdala UE Kranj. s-64155

Palamar Edin, Vojkova 77, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 43357. s-64065

Pavičić Mladen, Avsečeva 25, Ljubljana,
potni list št. BA 540218, izdalo Veleposla-
ništvo Budimpešta. s-64352

Pavlin Aleš, Bizeljska c. 10, Brežice, pot-
ni list št. AA 37668. p-64296

Pavlin Jožko, Cvetlična ulica 36, Šempe-
ter pri G., prepustnico AI 5135. g-64267

Pekolj Tadeja, Zelena pot 9, Ljubljana,
potni list št. BA 22305. s-64150

Pečnik Mihael, Shakespearova 6, Mari-
bor, potni list št. BA 374003, izdala UE Ma-
ribor. p-64011

Potušek Šikar Andreja, Vranji vrh 86,
Sladki vrh, potni list št. BA 406932. m-2112

Predan Franc, Ziherlova 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 587451. s-65001

Prešern Silvestra, Veselova 17, Ljublja-
na, potni list št. AA 973629, izdala UE Ljub-
ljana. s-64139

Ravnohrib Andrej, Sela pri Ratežu 20,
Novo mesto, potni list št. BA 26308, izdala
UE Novo mesto. g-64006

Rebec Abdreja, Slivice 37, Rakek, potni
list št. AA 942718, izdala UE Cerknica.
s-64159

Rogan Jožef, Sotina 87, Rogašovci, potni
list št. AA 195121, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-64019

Sladič Gordan, Sajenice 5, Trebnje, pre-
klic potnega lista št. BA 240855, objavljene-
ga v UL 36/96. s-64332

Slekovec Romana, Ihova 37, Benedikt,
potni list št. AA 734434. m-2102

Starc Gregor, Ulica Vena Pilona 5, Ko-
per, prepustnico št. AI 46528, izdala UE Ko-
per. g-64351

Škerget Miran, Brengova 76a, Cerkve-
njak, potni list št. AA 297729. izdala UE
Lenart. m-2174

Šmajs Marko, Parižlje 24a, Braslovče,
potni list št. BA 352524, izdala UE Žalec.
p-64012

Štefanič Lea, Ulica I. Tankovske brigade
2, Sežana, potni list št. BA 612811, izdala
UE Sežana. p-64134

Talan Botonjič Marjeta, Rimska 25A,
Ljubljana, potni list št. AA 311899. s-64279

Izgubljene listine
preklicujejo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 64 – 17. X. 1997 Stran 5141

Tomažič Matjaž, Vrtojba Zapučke 5, 5290
Šempeter, potni list št. BA 165688, izdala
UE Nova Gorica. g-64260

Turk Boris, Vegova 12, Koper, odločbo o
opravljanju obrtne dejavnosti št. 017089/
1410/00-27/1995. g-64132

Vencelj Bruno, Florjanska 47/A, Sevni-
ca, maloobmejno prepustnico AI 54553, iz-
dala UE Tolmin. p-64030

Večernik Petra, Sp. Dobrenje 31, Pesnica
pri Mariboru, potni list št. BA 96809. m-2107

Voršič Srečko, Pavlovci 15/b, Ormož,
potni list št. AA 481215, izdala UE Ormož.
g-64349

Vrhovc Štefan, Šujica 31, Dobrova, potni
list št. BA 540046, izdal Generalni konzulat
Munchen. p-64300

Vukomanović Sašo, Dobrava 90, Otočec,
potni list št. BA 304493, izdala UE Novo
mesto. g-64079

Zorko Stanislava, Ob Kanalu 3, Maribor,
potni list št. BA 468792, izdala UE Maribor.
p-64096

Zupan Marko, Celovška 85, Ljubljana,
potni list št. BA 289591. s-64252

Zupanc Nataša, Na Lipico 4, Šentjur, pot-
ni list št. AA 927433, izdala UE Šentjur pri
Celju. p-64135

Žemva Damjan, Cesta v Podboršt 15,
Ljubljana, potni list št. AA 226484. s-64024

Žižek Vladimir, Kokolova ulica 2, Ptuj,
potni list št. AA 685614, izdala UE Ptuj.
s-64202

Druge listine

Adam Franc, Sveti Duh 11, Duh na Os-
trem vrhu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5842. m-1977

Adriatic d.d., Koroška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico 1-AO
0448764, izdala Zavarovalnica Adriatic na
ime Geršak Janez. g-64348

Agić Adelmo, Preglov trg 1, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0507763, izdala Zava-
rovalnica Adriatic na ime Hasnija Agić.
s-64213

Ahačič Primož, Begunjska cesta 43A, Tr-
žič, zaključno spričevalo Srednje kovinarske
in cestnoprometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1991. s-64003

Aleksić-Gale Tina, Gradišče na Pijavo
Gorico 216, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1014426, reg. št. 182308.
s-64200

Altenbaher Alojz, Lucijin breg 18, Kam-
nica, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SŠGT Maribor, izdano le-
ta 1995/96. m-2084

Apačnik Uroš, Stari trg 276, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14007. g-64290

Aracki Lea, Spuhlja 105, Ptuj, spričevalo
3. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru,
izdano leta 1996/97. m-2090

Arin Matjaž, Savsko naselje 33, Kranjska
gora, spričevalo 2. letnika Elektro tehniške
in kovinsko predelovalne šole, Kranj, izdano
leta 1991/92. g-64223

Arin Matjaž, Savsko naselje 3, Kranjska
gora, spričevalo 1. letnika Iskra Srednja šola
elektrotehniške in kovinsko predelovalne us-
meritve, izdano leta 1990/91. g-64233

Babić Sveto, Kašeljska 67, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo

Gostinskega šolskega centra v Ljubljani, iz-
dano leta 1981. s-64157

Babič Mladen, Ulica Andreja Kumarja 18,
Ljubljana, zaključno spričevalo OŠ Dušana
Kraigherja. s-64265

Bajc Danilo, A. Gabrščka 58, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-64174

Balic Branimir, Santorjeva 7, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 6700. g-64102

Baranja Ivan, Ulica Veljka Vlahoviča 49,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27716. m-2109

Barber Gregor, G. Petrovci 46, Gornji Pe-
trovci, spričevalo 3. letnika Srednje vrtnar-
ske kmetijske in gospodinjske šole, izdano
leta 1996/97. g-64322

Barbulović Dragoslav, Glinškova ploščad
8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za kovinarsko stroko, Novo
mesto, Šola za voznike motornih vozil, izda-
no leta 1971/72. s-64120

Bašin Varja, Pod gozdom 5, Sežana, spri-
čevalo o končani OŠ, izdano leta 1970/71, št.
150/2. g-64093

Bedi Stanislav, Hotinja vas Ravna 8, Ore-
hova vas, dovoljenje za prevoz nevarnih sno-
vi št. 006866, izdano od Ministrstva za no-
tranje zadeve leta 1995. m-2176

Bedjanič Gregor, Fram 97, Fram, diplo-
mo Srednje šole elektrotehnične in računal-
niške usmeritve, Maribor, izdano leta 1987.
m-2184

Bedrač Martin, Florjanska 87, Sevnica,
delovno knjižico št. 14716. p-64079

Bego Patrik, Kogojeva 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34889. s-64014

Benkič Karla, Delavska 1, Orehova vas,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šo-
le v Mariboru, izdano leta 1996. m-2245

Benkovič Vesna, Bresterniška 77, Kam-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1994. m-2154

Bera Barbka, Ljubljanska 71, Maribor,
zaključno spričevalo 1. 2. in 3. letnika
Ekonomske administrativne šole, izdano leta
1977, 1978, 1979. m-2162

Beriša Simon, Dravska 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 105845.
m-2118

Bernik Aleksander, Trebinjska 5, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje gostin-
ske šole, izdano leta 1991/92. s-6426

Bertoncelj Irena, Borštnikova 45, Mari-
bor, priglasitveni list št. 064-793/94. m-2261

Berusk Špela, Titova 16, Jesenice, indeks.
g-64019

Bečan Alojz, Strahinj 9, Naklo, spričeva-
lo 8. razreda OŠ Tomo Brejc, Kranj. g-64046

Bilas Boris, Vojkovo nabrežje 13, Koper,
vozniško dovoljenje. g-64012

Blaževič Ivo, Smetanova 67, Maribor, di-
plomo Srednje gradbene šole, izdano leta
1988 v Maribotu. m-2246

Blažič Aljoša, Tomšičeva 102, Jesenice,
spričevalo. g-64117

Božič Boris, Nova vas 23C, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19033.
g-64124

Božjak Tina, Dolsko 56, Dol pri Ljublja-
ni, dijaško mesečno vozovnico, št. 5267.
s-64064

Bobek Kolarič Vesna, Hrvatini 224, An-
karan, indeks 3. letnika Upravno administra-

tivne šole, izdano na ime Kolarič Vesna leta
1984. g-64188

Bobnar Natalija, Valburga 6A, Smlednik,
delovno knjižico. s-64251

Bogdanović Ivanka, Krožna pot 8B, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3050, izdala UE Vrhnika. s-64250

Bojc Andreja, Humec 24, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5384.
s-64086

Borak Robert Robi, Srčonja vas 35, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155042, reg. št. 39859, izdala UE Kranj.
g-64179

Borovičanin Siniša, Ulica bratov Učakar
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 596663, št. reg. 196394. s-64066

Boršič Franjo, Bolfenška 62, Maribor, za-
ključno spričevalo za poklicne voznike, iz-
dano leta 1973. m-2147

Borštnar Drago, Tržišče 14, Tržišče, voz-
niško dovoljenje, št. 11042. p-64026

Bratina Milan, Zadobrova 56, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 18. g-64291

Bratoševec Valter, Male Lublje 33, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
784549. g-64091

Bratuša Andrej, Vogričevci 18, Ljutomer,
diplomo Srednje šole elektrotehniške in ra-
čunalniške usmeritve p. o. Maribor, izdana
leta 1985. m-2074

Bratuša Maja, Cesta v Rovte 23, Jesenice,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Naravoslovno
matematične usmeritve, Jesenice. g-64118

Brdnik Srečko, Preloge 22c, Zgornja Lož-
nica, zavarovalno polico št. 0488360, izdala
Zavarovalnica Adriatic d.d. Koper. g-64023

Brezner Anita, Bobova 11a, Hoče, za-
ključno spričevalo 1. 2. in 3. letnika Frizer-
ske šole v Mariboru, izdana leta 1986, 1987,
1988. m-2177

Breznik Katarina, Dvorjane 62, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75367. m-2158

Brečko Darja, Petkova 52, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1991.
s-64201

Brečko Dejan, Prešna Loka 3, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9558.
p-64139

Brlec Ksenija, Rimska 4, Laško, spriče-
valo. p-64089

Bruliček Adela, Podkraj 71, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole, izda-
no leta 1988/89. g-64294

Brumen Milan, Slamnjak, Slap ob Idrijci,
vozniško dovoljenje. p-64076

Brvar Melita, Cesta ob Ribniku 29, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108552. m-278

Buljubašič Elmedin, Kersnikova 17, Ve-
lenje, spričevalo 1. letnika, izdano leta 1990/
91. p-64073

Burazer Danijel, Gosposvetska 61, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
76939. m-2113

Bučar Damijan Janez, Tesovnikova 72A,
Ljubljana, diplomo Srednje kovinarske šole.
s-64061

Bučar Damijan Janez, Tesovnikova 72A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-64062

Bučar Damijan Janez, Tesovnikova 72A,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednjekovi-
narske šole, izdano leta 1986. s-64254
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Bučar Damijan Janez, Tesovnikova 72,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje ko-
vinarske šole, izdano leta 1986/87. s-64060

Cafnik Ivanka, Zimica 22, Zgornja Kore-
na, zaključno spričevalo Frizerske šole v Ma-
riboru, izdano leta 1967. m-2247

Cafuta Marižan, Sp. Velovžak 48, Ptuj,
spričevalo OŠ. g-64310

Cafuta Robert, Ulica Heroja Jevtiča, Ma-
ribor, zaključno spričevalo OŠ Ivan Cankar,
izdano leta 1982. m-2156

Cafuta Sandra Čuček, Ob Železnici 13,
Ptuj, diplomo SŠC D. Kvedra, Ptuj Srednja-
kovinsko metal. in kmetijska šola V. Vlaho-
viča, Ptuj št. III/85. m-2259

Ciglarič Andrej, Ulica Heroja Šlandra 15,
Maribor, spričevalo Poklicne šoferske šole
na Srednji kmetijski šoli v Mariboru št. 255,
izdano leta 1974. m-2130

Cimerman Matija, Naklo 4A, Logatec, za-
ključno spričevalo Poklicne za voznike mo-
tornih vozil, izdano leta 1974. s-64283

Cimerman Miha, Polje cesta 38/16 e,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5533. s-64212

Cimerman Stane, Šmihelska 5, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7986,
izdala Občina Novo mesto. g-64236

Cimperšek Milan, Frenkova 24, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 18187, izdala
UE koper. g-64328

Čadež Uroš, V Murglah 137, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje nara-
voslovne šole Šentvid Ljubljana, izdano leta
1991. s-64207

Čarman Mohor, Brode 18, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour. g-64184

Čarman Roman, Bučka 35 A, Škocjan,
zavarovalno polico AO 039805. g-64011

Čeh Branko, Trubarjeva 7, Maribor, za-
ključno spričevalo Gradbenega šolskega cen-
tra Borisa Kraigherja Maribor, izdano leta
1981. m-2082

Černelč Silvo, Tomšičeva 70/D, Jesenice,
vozniško dovoljenje. g-64125

Černogoj David, Sp. Kostrivnica 5/a, Pod-
plat, spričevalo 1. letnika SGŠT Celje, izda-
no leta 1996/97. m-1963

Černoša Franci, Rajnkovec 15, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Srednje tehni-
ške šole v Celju izdano l. 1991/92. g-64295

Čretnik Barbara, Malo Tinje 5, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1995/
96. m-2214

Čurman Aleš, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, št. 24194. p-64078

Čuturič Slavo, Bevkova 8, Žalec, spriče-
valo o zaključnem izpitu na Šolskem centru
Boris Kidrič, Celje, izdan leta 1980. p-64083

Daks Boštjan, Zg. Voličina 47, Voličina,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1996/97. m-2094

Debeljak Matjaž, Srednja vas 132, Šen-
čur, spričevalo 1. letnika SKCPŠ Škofja Lo-
ka, izdano leta 1995/96. g-64337

Delalić Rašid, Goce Delčeve 9, Maribor,
spričevalo za poklicne voznike št. 70. m-1972

Dimc Maks, Maistrova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2710. m-1973

Dimec Borut, Linhartova 64, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1969. s-64035

Dimec Marko, Kolenov Graben 7, Radeče,
spričevalo 3. letnika Gostinske šole. g-64049

Dimitrijevič Zoran, Nušičeva 14, Celje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tehnič-
ne šole - duplikat. g-64166

Dobrić Davor, Vinarska 3, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Ptuj Ekonomske šole, izdano leta 1995/96.
g-64167

Dobrovc Vladimir, Borštnikova 102, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94599. m-2256

Dolanc Ciril, Cesta OF 2, Trbovlje, poli-
co o obveznem zavarovanju avtomobila št.
0520400. g-64031

Dolenc Anita, Zminec 84, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour št. XX. g-64302

Dolinar Vida, Brezje 57, Mozirje, delov-
no knjižico reg. št. 13831, ser. št. 0334714,
izdala UE Mozirje. p-64006

Dreisinger Majda, Gradišče na Kozjaku
15, Ožbalt, spričevalo 2. letnika in spričeva-
lo o upravljenem zaključnem izpitu Upravno
administrativne šole v Mariboru, izdano leta
1975/76. m-2122

Drnovšek Gregor, Cankarjeva 25/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66620. m-2265

Družina Gregor, Prušnikova 4, Maribor,
indeks EPF-TF št. 29003998. m-2161

Dugonik Elvira, Pod Perkolico 43, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8670. p-64093

Durnik Aljoša, Kopiška 9, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1144289, izdala UE Ajdovščina. g-64256

Dvoršak Aleš, Klinetova 12, Maribor,
indeks Pravne fakultete št. 71070729.
m-2159

Đurkaš Josip, Mejna 57, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 42869.
m-2166

Đurđevič Aleksander, Jezerci 17, Gozd
Martuljek, spričevalo 1. letnika SKOPŠ,
Škofja Loka. g-64238

Elgec Karin, Obrežna 33, Maribor, in-
deks št. 610559461 Pedagoške fakultete Ma-
ribor. m-2253

Fabijan Simona, Bistrica ob Dravi 134,
Ruše, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključne-
ga spričevala Gimnazije Maribor, izdano leta
1982. m-2205

Fabjan Ilonka, Tomaj 125, Dutovlje, za-
ključno spričevalo, izdano leta 1996/97 smer
ET. g-64296

Farasin Bjanka, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 88562.
m-2171

Ferjan Stane, Cesta Gor. odreda 8, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8165.
g-64123

Ferlič Branko, Žitna 12, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št 65840.
m-2148

Filipič Ivan, Vodnikova 8, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-64004

Flisar Branko, Sodišinci 3, Tišina, za-
ključno spričevalo 4. letnika št. 39/89.
m-2204

Folnovič Boris, Dragučova 6, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100368.
m-2168

Frančeškin Boštjan, Pahorjeva 5, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 29361.
g-64103

Fras Matjaž, Plečnikova 8, Maribor, de-
lovno knjižico št. 37861. m-2236

Fras Vasja, Lormanje 2a, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9139. m-2198

Gajšt Mihajlovič Sonja, Dornava 137b,
Dornava, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne administrativne šole na Ptuju, izdano
leta 1981. m-2207

Gasar Metod, Titova 84, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. GH. g-64126

Genc Boris, Panonska 5/b, Maribor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Poklicne šole za avto-
mehanika, Maribor, izdano leta 1981.
m-2251

Gerbec Marija-Mojca, Ulica Bratov Miv-
šek 25, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10182, izdala UE Vrhnika. s-64198

Germadnik Jasmina, Javornik 50, Ravne
na Koroškem, indeks št. 61112391 Pedagoške
fakultete v Mariboru. m-1976

Glavan Grega, Celovška 99, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0224691, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-64272

Gnezda Katarina, Poklukarjeva 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-64090

Godec Zvonko, Ulica Zlatke Kukovič 21,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3.
letnika Trgovske šole v Mariboru, izdano le-
ta 1981. m-1970

Gojkovič Štefica, Slovenja vas 32, Ptuj,
diplomo Srednje kovinarske strojne šole
TAM Maribor št. I/1143, izdana leta 1988.
m-1978

Gojčič Ivan, Starše 43, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94527.
m-2123

Golmajer Staš, Novo Polje II/9, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole Gimna-
zije Ledina, izdano leta 1994/95. s-64273

Golob Miran, Ulica 8. februarja 81, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 40860. m-2140

Gologranc Terezija, Podgorska cesta 103,
Slovenj Gradec, delovno knjižico. g-64246

Gorjup Franc, Pleterje 15a, Lovrenc, spri-
čevalo 3. letnika Poklicne avtomehanske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1979. m-2200

Gornik Marjan, Hrastolje 27, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 20191,
izdala UE Novo mesto. g-64190

Gržan Boris, Slovenska 35, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 98507.
m-2231

Grabnar Marinka, Jelševec 7, Trebelno,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole,
izdano leta 1991/92. s-64284

Gradišnik Zofija, Falska 110, Ruše, spri-
čevalo Poklicne frizerske šole v Mariboru,
izdano leta 1979/80. m-2100

Grahovac Goran, Košaški dol 55, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Elektro rač. šole
Maribor, izdano leta 1996. m-2254

Grdina Boštjan, Zgornje Škofije 52/E,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, reg.
št. 27268. g-64228

Grižančič Irena, Dekani 76C, Dekani, za-
ključno spričevalo Delavske univerze št. 617/
97, izdano na ime Prelovšek Irena. g-64187

Gril Janez, Gubno 43, Lesično, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 13188, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-64177

Grm Sandi, Tlaka 10, Gabrovka, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 344092, reg. št.
VD 6387, izdala UE Litija. s-64346

Grmaš Rajko, Žlebej 13, Novo mesto, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1974/75. s-64043
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Grubelnik Borut, Pohorska cesta 39/A,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, . g-64289

Grubelnik Miran, Stari trg 24, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Avtomehanič-
ne poklicne šole Maribor, izdano leta 1980/
81. m-1967

Gubenšek Toni, Virštanj 1/a, Podčetrtek,
indeks št. 93358865 Fakultete za strojništvo
v Mariboru. m-2145

Hafner Ljuboslava, Tolstojeva 16, Vir,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5964, iz-
dala UE Domžale. s-64168

Hafner Mojca, Godešič 31, Škofja Loka,
spričevalo OŠ, izdano leta 1991. g-64020

Hafner Tomaž, Trnje 17, Škofja Loka,
spričevalo Srednje lesarske šole oblikovalec
lesa II stopnja, izdano leta 1997. g-64300

Hamzić Vehid, Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 143434,
reg. št. 4556A, tip 12-17 Mercedez. s-64151

Hanžič Alojz, Kočevarjeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37250S
715114. m-2100

Hanl Vesna, Borštnikova 21, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1994/95. m-2127

Harčinkovič Anton, Celjska cesta 40A,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. 3888, izdala UE Slovenj Gra-
dec. g-64037

Hasler Milan, Segovci 19, Apače, spriče-
valo za poklicne voznike Agroživilske šole
Maribor, izdano leta 1985/86. m-2092

Herman Marko, Ruška 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, št. 17449, izdano leta 1991-
znanje CPP. m-2182

Hlastec Miroslav, Ples 16, Moravče, spri-
čevalo 1. 2. letnika in zaključni izpit Sred-
nje gradbeno ekonomske šole, izdano leta
1994/95. s-640255

Hlebš Marija, Gramozna pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 543387,
reg. št. 39770. s-64255

Hodžič Laura, Pod Taborom 9, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13888.
p-64010

Hofler Urban, Smlednik 5B, Smlednik,
delovno knjižico. s-64087

Hograd d.o.o., Stepišnikova 29, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico št. 0464167,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2238

Holer Jožef Benjamin, Ulica Arnolda To-
vornika 6, Maribor, delovno knjižico št. 9939.
m-2169

Holer Tomaž, Sp. Vrtiče 28, Zgornja
Kungota, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Strojne kmetijske šole
v Mariboru, izdano leta 1996/97. m-2117

Horozović Safet, Junuzoviči, Junuzoviči,
zaključno spričevalo Srednje gradbenešole,
izdano leta 1982. s-64353

Horvat Jože, Petrovičeva 3a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1697.
m-2099

Hren Božica, Posavskega 24, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 126066, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. s-64194

Hribar Andrej, Laz 9, Dol pri Hrastniku,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje-Cen-
ter, izdano leta 1996/97. m-2234

Hribar Jože, Ribniška 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 106766.
m-2095

Husarević Sead, Kajuhovo naselje 36,
Kočevje, diplomo Srednje šole tehniških
strok in osebnih storitev, izdana leta 1986.
s-64135

Husarević Sead, Kajuhovo naselje 36, Ko-
čevje, diplomo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1984. s-64136

Huzejrovič Muharem, Ulica XIV. divizi-
je 10, Celje, diplomo št. 195 Srednje gradbe-
ne šole I. Kavčiča, Ljubljana. g-64315

Ipavec Bojan, Ulica Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, diplomo Srednje družbo-
slovno ekonomske šole št. I-PFD/482.
p-64020

Ipavic Anton, Zikova 3, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1837, izdala-
UE Kamnik. s-64013

Ivanuš Sandi, Formin 20A, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35013, iz-
dala UE Ptuj. g-64116

Ivančič Rado, Ostrovica 2, Vremski Bri-
tof, zaključno spričevalo, izdano leta 1984.
g-64112

Jager Franc, Ob Zelenici 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABC, št. 31221.
p-64091

Jager Milena, Vrbno 17/B, Šentjur, potr-
dilo obr. 1, 64, št. 8/89. g-64056

Jakomin Dejan, Krožnac 2, Koper, spri-
čevalo 8. razreda Anton Ukmar. g-64099

Jakša Biserka, Ob Železnici 14, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole, izdano na ime Artner Biserka leta 1978.
s-64197

Jakše Renata, Zbure 22a, Šmarješke to-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32724. g-64114

Jakšič Milan, G. Bistrica 65, Lendava,
zavarovalno polico. p-64088

Janežič Roman, Sveti Duh 132, Škofja
Loka, spričevalo 7. razreda OŠ pri Ljudski
univerzi Kranj, izdano leta 1996. g-64047

Januška Matjaž, Celjska 38, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13262.
g-64247

Jazbec Jerica, Dobrava 27, Zreče, spriče-
valo. p-64008

Jazbinšek Božidar, Pionirska pot 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje šole tehniških strok in osebnih stori-
tev, izdano leta 1991. s-64270

Jelen Nicol, Gosposvetska 52, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika III Gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1995. m-2091

Jemec Jernej Andrej, Novo Polje cesta
VIII, Ljubljana, spričevalo OŠ Polje, izdano
leta 1966. s-64095

Jenko Metka, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Poklicne fotografske šo-
le, izdano leta 1978/79 na ime Zanoškar Met-
ka. s-64285

Jerala Mojca, Retnje 37, Križe, indeks
Fakultete za kemijo in kem. tehnologijo, iz-
dano leta 1993/94. s-64055

Jereb Gregor, Sveti Duh 277, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20645, izdala UE Škofja Loka. s-64183

Jereb Matej, Dolenjska cesta 62, Ljublja-
na, službeno izkaznico št. AA 169, izdano od
Ministrstvo za okolje in prostor. s-64076

Jerič Tončka, Štantetova 16, Maribor, di-
plomo Administrativne srednje šole, izdano
leta 1990. m-2185

Jerkič Branko s.p., Jurčičeva 6, Maribor,
priglasitveni list št. 064-0613/94. m-2217

Jontes Košak Darja, Tavčarjeva, Celje,
indeks. p-64004

Jukić Marko, Cesta Dveh Cesarjev 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1104157, reg. št. 213269. s-64152

Juretič Melanija, L. Gorice 241, šolsko
spričevalo Srednje ekonomske šole. p-64024

Jurše Dušan, Na Jelovcu 6, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 40497. m-2160

Kovač Miran, Voklo 103, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 231066,
reg. št. 36857. g-64319

Kac Borut, Šmartno 67, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12458. g-64034

Kadič Matej, Pod Pohorjem 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89725.
m-2071

Kancler Uroš, Ulica Pohorskega bataljo-
na 29, Zgornja Polskava, zaključno spričeva-
lo 3. letnika II Gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1995. m-2192

Kasjak Andrej, Spodnji trg 34, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 3. in 4. letnika CE,
izdano leta 1977/78, in maturitetno spričeva-
lo Srednje tehn. elektr. tekst. šole, izdano
leta 1978/79. m-2252

Kaučič Franc, Ljubljanska 52, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14605.
m-2249

Kavčič Irena, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134982, reg. št. 178670. s-64261

Kelenc Stanislav, Stojnci 99, Markovci,
spričevalo o končano poklicni avtomehanski
šoli v Mariboru, izdano leta 1975. m-2136

Kesar Daniela, Štantetova 30, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdano leta 1991/92. m-2137

Klarič Denis, Klopčičeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042512, reg. št. 209769. s-64078

Kleindeist Irena, Turnišče, listino.
p-64130

Klemenc Srečko, Spodnja Rečica 181,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5811, izdala UE laško. p-64001

Klemenčič Andreja, Okoslavci 41, Videm
ob Ščavnici, delovno knjižico št. 56513, ser.
št. 0130839. p-64086

Klemenčič M, Mala vas pri Ormožu, To-
maž pri Ormožu, zavarovalno polico Adria-
tic. p-64031

Klopčič Ivanka, Zabretova ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Centra stro-
kovnih šol, izdana leta 1970 in 1971. s-64345

Knežević Snežana, Brodarjev trg 4, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-64077

Knez Mojca, Ulica Željka Tonija 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št S
1050873, reg. št. 155381. s-64277

Kobale Marija, Žiče 3a, Loče pri Poljča-
nah, zaključno spričevalo Gostinske šole Ce-
lje, izdano leta 1979. m-1965

Kobilca Gorazd, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390933, reg. št. 151872. s-64084

Kocjan Dušan, Imovica 1, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. S 356141,
reg. št. 12509, izdala UE Domžale. s-64335

Kocjan Sergej, Parecag 12C, Koper, za-
varovalno polico št. 531611. g-64311

Kocjančič Aleš, Pernetova 7, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 675663,
reg. št. 23833, izdala UE Domžale. s-64244
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Kocjančič Zdravko, Gradiška 572, Pesni-
ca pri Mariboru, vozniško dovoljenje, BGH,
št. 2382. m-2173

Kocmut Franc, Cogetinci 63, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH. m-2103

Kokalj Klemen, Zbilje 74, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000645,
reg. št. 209318. s-64141

Kokol Aleksandra, Slomškov trg 14, Ma-
ribor, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske
šole v Rušah, izdano leta 1992/93. m-2077

Kolar Bernardka, Gorišnica 98, Gorišni-
ca, indeks Pedagoške fakultete št. 61044722.
m-2240

Kolarič Ivana, Gosposvetska 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
55208, izdala UE Maribor. m-2098

Kolarič Monika, Tomšičeva 30, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1994/95. s-64071

Kolarič Simona, Zg. Partinje 21, Jurovski
dol, delovno knjižico št. AO 374443, reg.
14212. m-2087

Kompas MTS d.d., Podružnica Kozina,
Kozina, zavarovalno polico št. 25464, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-64131

Konjedic Martin, Kal nad Kanalom 12,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje,
ABGH. g-64224

Koren Tomaž, Plečnikova 12a, Celje,
spričevalo 3. letnika Elektrotehnik-energe-
tik, izdano leta 1995/96. g-64308

Korenjak Jurij, Lipe 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999502,
reg. št. 184825. s-64063

Koritnik Barbara, Ulica Željka Tonija 17,
Ljubljana, diplomo Pedagoške akademije, iz-
dana na ime Žagar Barbara. s-64068

Koropec Anton, Bukovec 112, Zgornja
Polskava, spričevalo št. 1019 Šole za poklic-
ne voznike motornih vozil, izdano leta 1975.
m-2213

Košorok Olga, Podlubnik 239, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, št. 4725. p-64299

Korošec Dejan, Gornji Rudnik IV. 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
42295. s-64069

Korošec Jurij, Zrkovci 59, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 40947.
m-2170

Korošec Nada, Cafova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29047.
m-2165

Kos Andrej, Lepa pot 8, Dragomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5726.
s-64317

Kos Margit, Fala 40/a, Selnica ob Dravi,
indeks št. 61062056 Pedagoške fakultete v
Mariboru. m-2203

Kosmina Martin, Balantučeva 10, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11103, izdala UE Domžale. s-64143

Kostrevc Alenka, Cirje 17, Raka, zaključ-
no spričevalo Srednje tekstilne šole vKranju,
izdano leta 1993. s-64243

Kot Aleš, Migojnice 30, Griže, zaključno
spričevalo Srednje kmetijske šole. g-64098

Kota Ivan, Samostanska 13, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9938,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-64015

Kovač Saša, Suha 32, Kranj, vozovnico
Alpetour, št. 487559. g-64040

Kovačič Josipina, Ig 444, Ig, diplomo
Srednje jezikovne šole na Jesenicah, izdana
na ime Višak Josipina. s-64217

Kovačič Mihael, Dobravska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 83189.
m-2257

Kozar Darja, Maistrov trg 6, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11371. m-222

Kozar Franc, Brengova 60, Lenart v Slo-
venskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. 3169. m-2212

Kozar Franc, Brengova 60, Lenart v Slo-
venskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. 3169. m-2212

Krajnc Srečko, Vzhodna 38, Maribor, ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdano leta 1978. m-2152

Krajnik Matevž, Poljanska cesta 29, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 2385. g-64010

Kramer Drago, Liebknechtova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 34191. m-2079

Kramer Matej, Medlog 68a, Celje, letno
spričevalo 3. letnika Gimnazije Center v Ce-
lju št. I/2101. m-2139

Kraner Brigita, Ob Železnici 6, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1990. m-2132

Kranjec Aleš, Ulica Mire Pregljeve 4, Li-
tija, indeks Srednje železniške šole, izdano
leta 1986/87. s-64208

Kranvogel Kristijan, Žikarce 22a, Zgor-
nja Korena, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene šole, izdano leta 1990/91. m-2243

Kranvogl Marjetica, Staneta Severja 19,
Maribor, spričevalo 1. 2. letnika Poklicne
frizerske šole v Mariboru, izdana leta 1972/
73, 1973/74. m-2268

Kreitner Alojzija, Na Gorici 46a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4890.
m-2229

Krejan Robert, Tomšičeva 1/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16444. g-64032

Kreuh Matjaž, Ulica Pohorskega bataljo-
na 9, Ruše, zavarovalno polico št. 133629,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2164

Krevzel Damjan, Župančičeva 8, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika elektrotehnika, smer
elektrikar-elektronik. p-64297

Krikičič Gržinič Danica, Seča 80-Boži-
ček, Portorož, spričevalo 7. razreda OŠ v
Piranu, izdano na ime Gržinič Danica leta
1961/62. g-64222

Krivec Milena, Koroška 50, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ pri Delavski univerzi
v Mariboru, izdano leta 1973. m-2180

Krmalj Robert, Javor. nabrežje 5, Jeseni-
ce, spričevalo OŠ Koroška Bela za 7. razred.
g-64235

Kugl Igor, Fram 141, Fram, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 877407, reg. št.
86468. m-2218

Kukec Irena, Kolodvorska 2, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 558, izdala
UE Ormož. g-64163

Kukovec Damjan, Toledova 10, Velenje,
indeks št. 71094222 Pravne fakultete v Mari-
boru. m-2221

Kunc Laura, Rudarjevo 18, Črna na Ko-
roškem, indeks št. 61116285 Pedagoške fa-
kultete v Mariboru. m-1975

Kupec Janez, Velika Ligojna 25, Vrhni-
ka, delovno knjižico. s-64344

Kurade Vida, Premzlova 8, Miklavž na
Dravskem pol, priglasitveni list št. 064-0201/
94. m-2125

Kurbus Tanja, Lastomerci, vozniško do-
voljenje, št. 13248. p-64003

Kurnik Jožef, Žikarce 92b, Zgornja Kore-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske-
ga šolskega centra Maribor, izdano leta 1983.
m-2081

Kutin Breda, Pod Kostanji 6, Ljubljana,
diplomo Ekonomske fakultete izdane na ime
Pasternjak Breda. s-64307

Kutin Nataša, Gradnikove brig. 51, Nova
Gorica, listino. p-64023

Lamovšek Damjan, Brniška 31, Vodice,
dijaško mesečno vozovnico kombinirano št.
3758. s-64082

Langerholc Aleksandra, Prečna 6, Oplot-
nica, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-2187

Lauko Igor, Pod gradom 22 Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje kat. ABGH, št.
8255. p-64094

Lazarev Milivoj, Betnavska 24, Maribor,
priglasitveni list št. 064-2772/94. m-2114

Lebar Slavko, Lesjakova 48a, Maribor,
zavarovalno polico št. 0456860, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-2196

Leber Renato, Gradiška 416, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo ŠC pri TAM-duplikat,
izdan leta 1997. m-2085

Leimsner Engelbert, Grčarjeva 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 96653.
m-2271

Lesjak Irena, Lačna gora 6a, Oplotnica,
spričevalo 3. in 4. letnika III Gimnazije, iz-
dana leta 1996, 1997. m-2175

Leskovar Aleksander, Partizanska 21,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH;
št. 14277. m-2115

Letič Goran, Srebrničeva 15, Ankaran,
vozniško dovoljenje. g-64333

Levart Vanda, Gmajna 12, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11133.
g-64033

Lević Peter, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 240412,
reg. št. 152402. s-64274

Levstek Miha, Dolenjska 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 846894,
reg. št. 74541. s-64067

Lešnik tadej, Koseskega 63, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 102264.
m-2239

Likavec Drago, Industrijsko naselje 6, Ki-
dričevo, obrtno dovoljenje št. 50-0840/94,
MŠER 5622486, izdano 30. 5. 1994. m-2260

Likov Katarina, Bevkova 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 329136.
g-64115

Lindič Jože, Šentjanž 72 A, Šentjanž, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil na Ježici, izdano leta 1976. s-64164

Lipovnik Igor, Ljubljanska 1a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 72453 S
165799. m-2220

Lišič Šemun, Regentaca 6, Ankaran, pro-
metno dovoljenje za čoln št. KP - 68 02/
03-1320/87. g-64089

Lorber Albert, Cvetličarna 2, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 826. p-64129

Lorber Alojz, Sp. Voličina 80, Lenart v
Slovenskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
AFBCGH, št. 835. m-2237

Lovrin Bojan, Dobrovnik 265A, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje. p-64133

Lozinšek Simona, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, spričevalo. g-64029
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Lužnik Andreja, Legen 29, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, preklic diplome Srednje šole
tehniško naravoslovne in pedagoške usmeri-
tve, objavljene v Ur. l. RS, št. 63/79. g-64177

Lužnik Marjeta, Sejmišče 37, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11724.
g-64292

Lubej Alojz, Zg. Sveča 16 a, Stoperce,
spričevalo za voznika motornih vozil št. IV/
883. m-2153

Lukič Uroš, Pot na Brdo 12, Radeče, spri-
čevalo in zaključno spričevalo. p-64022

Lukner Alojz, Zavrh 61/a, Lenart v Slo-
venskih Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5769. m-2188

Lušina Janez, Gorenje jelenje 9, Dol pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9271, izdala UE Litija. s-64253

Macuh Branko, Prepolje 68a, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 65844. m-2143

Madić Slavica, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole Domžale, izdano leta 1990/91.
s-64334

Mahnič Drako, Hrpelje Borova ulica 4,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 6423. g-64297

Mahnič Tanja, Plešivica 1b, Sežana, in-
deks Fakultete za kemijo in kemijsko tehno-
logijo v Ljubljani. g-64245

Majc Biserka, Vodnikova cesta 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-64214

Makše Ludvik, Jablan 11, Novo mesto,
diplomo o končanem programu Vožnja mo-
tornega vozila SKR, št. 10/83, Novo mesto.
s-64002

Maraž Rozina, Borcevno 13, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 285, izdala
UE Piran. g-64327

Marinšek Silvo, Zg. Slemene 11, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11070.
p-64075

Marušič Vojko, Bokalova 5, Jesenice,
spričevalo Srednje gostinske šole Bled, izda-
no leta 1989/90. g-64314

Meglič Marjan, Breg 62, Žirovnica 64274,
spričevalo za voznika viličarja, št. 181/77.
g-64008

Meglič Patric Normen, Ranče 15, Fram,
spričevalo 2. letnika n spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje živilske šole, Maribor,
izdano leta 1994, 1995. m-2195

Mertinc Janja, Rašiška cesta 18, Ljublja-
na, poslovni register Slovenije, izdana na  ime
Spišič Sedlar Janja. s-64199

Mesiček Marta, Knafelčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 58078.
m-2080

Mestinšek Matjaž, Kraigherjeva 26, Ptuj,
listino. p-64035

Mezgec Tjaša, Bleiweisova 6, Kranj, spri-
čevalo, izdano leta 1991. g-64106

Mešiček Ivan, Cesta 1. Maja 38, Hrast-
nik, zaključno spričevalo. g-64051

Mijavšek Zlatka, Zhg. Hoče 35/a, Hoče,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvenešo-
le v Mariboru. m-2146

Miklavčič Damjan, Rudija Papeža 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170944, reg. št. 24796, izdala UE Kranj.
s-64193

Mikuž Andreja, Razlagova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99794.
m-2110

Milanović Uroš, Pohorski odred 2, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 3. letnika
SKSMŠ, Maribor, izdano leta 1995. m-2101

Milenković Dragoslav, Ciril Metodov dre-
vored 19, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16890. g-64325

Milharčič Tadej, Štorje 5, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14734.
s-64191

Mlakar Jure, Cerknož, vozniško dovolje-
nje, št. S 756862. p-64002

Može Gregor, Marušičeva 16, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12203, izdala
UE Piran. g-64257

Može Saša, Šegova 8, Novo mesto, de-
lovno knjižico ser. št. 0330955. g-64109

Modec Miha, Cankarjeva 16, Mengeš,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole Dom-
žale, izdano leta 1990/91 in 1992/93. s-64044

Moderndorfer Vinko, Prištinska 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 40470053, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-64005

Mohorko Vladislav, Aškerčeva 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
53905. m-2244

Moškov Marijan, Malnarjeva 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S971631, reg. št. 154814. s-64158

Mužerlin Jožef, Vojkova 44, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4537.
g-64017

Mulj Lucija, Lancovo 65, Radovljica, ma-
turitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem, Radovljica, izdano leta 1996/97.
g-64134

Muller Rok, Travniška 5, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
102025. g-64176

Murkovič Jakob, Grabonoški vrh 29,
Cerkvenjak, zaključno spričevalo Srednješol-
skega centra tehnično pedagoške usmeritve
Murska Sobota, št. 4003, izdano leta 1984.
m-2083

Musec Marija, Poljska pot 9A, Logatec, 8
delnic 2. emisije, št. 00768707. s-64232

Mustafić Sefir, Perovići 109, Zavidoviči,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189593, reg. št. 219844. s-64195

Nagovnak Franc, Pot na Okope 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
54919. m-2093

Navotnik Silva, Tolsti vrh 82/A, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12800. g-64306

Nemec Erika, Cankarjeva 85, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. p-64126

Nemet Stanko, Puconci 186, Puconci, za-
ključno spričevalo Sadjarsko vinogradniške
šole Svečina, izdano leta 1968. m-1962

Nilman Franc, Planina nad Golico 65, Je-
senice, vozniško dovoljenje, št. 22602, izda-
la UE Jesenice. g-64170

Novak Aljaž, Gotovlje 74, Žalec, spriče-
valo 1. 2. in 3. letnika SŠGT Celje, izdano
leta 1989/92. m-2104

Novak Darinka, Roška 2, Maribor, delov-
no knjižico št. 5918, izdana leta 1986. m-2255

Novak Maksimiljan, Grajski trg 15, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 99149.
m-2149

Novak Nataša, Ormoška 19, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-64022

Novački Boris, Malečnik 144, Maribor,
diplomo za voznika mehanika Srednje šolek-
met. mehan., izdala leta 1991. m-2193

Oblak Tomaž, Ptujska 18, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 414170,
reg. št. 141047. s-64282

Obreza Dejan, Ulica Nika Šturma 6, Se-
žana, spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1988-1992. g-64007

Ogorevc Marko, Fram 162, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 95775.
m-2119

Ogriz Andreja, Gradiška 6, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8862,
izdala UE Slovenj Gradec. g-64175

Omejc Klemen, Krajgerjeva 12, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
534401, reg. št. 4784. s-64050

Oprešnik Ivan, Mlače 14, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5266. p-64009

Oprešnik Marjan, Log 103, Ruše, zavaro-
valno polico št. 1-AO 0477849, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-2129

Oprešnik Marjan, Log 103, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1192.
m-2088

Orešković Bojan, Krekova 21, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 1994/95 i 1995/
96. m-2235

Očko Janja, Kolodvorska 57, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico št. 0456121, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. m-2126

Pančur Filip- Drago, Brezje 6, Kranjska
gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
461745. s-64347

Papež Matjaž, Zlatoličje 86, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 36126.
m-1974

Papler Marta, Opekarska 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 240712,
reg. št. 20951. s-64162

Parkelj Jože, Volavlje 1, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 430821, izdala Zavaroval-
nica Tilia. s-64080

Pavlica Tadej, Vodnikova 42, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE
Nova Gorica. p-64176

Pavlin Meta, Riharjeva 40, Ljubljana, in-
deks Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
s-64001

Penič Uroš, Preložnikova 3, Vojnik, di-
plomo Srednje šole Boris Kidrič, Celje, izda-
no leta 1991. g-64239

Perhavec Vesna, Brežec 2 pri Divači, Di-
vača, spričevalo SŠTSOS, izdano leta 1993.
g-64096

Pernarčič Aleksander, Poštna 1, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro-raču-
nalniške šole, Maribor, izdano leta 1995/96.
m-2197

Perše Martina, Podgorje 12, Slovenj Gra-
dec, indeks št. 93397248 TF Maribor. m-2120

Peterka Miha, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1996. s-64129

Peternel Jože, Škofjeloška 7, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051324,
reg. št. 187534. s-64181

Peterneli Martin, F. Kzorja 14, Veržej,
vozniško dovoljenje, št. 8491. p-64132

Petkovšek Polde, Kidričeva 7, Logatec,
diplomo Srednje tehnična naravoslovne šole,
Postojna, izdano leta 1988. s-64231

Petrc Slavko, Kolodvorska cesta 27, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11295, izdala UE Postojna. p-64124
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Petrinovič Vlasta, Linhartova 8, Celje,
spričevalo. g-64219

Petrič Branko, Kebetova 4, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5636, izda-
la UE Ceknica. g-64303

Petrič Franc, Rozmanova 29, Piran, vpi-
sni list za čoln PI-668, št. 01/030-540/73.
g-64038

Petrovič Mojca, Muzejski trg 1, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika Ekonomske šole, izdano
leta 1992/93 na Ptuju. g-64192

Petru Boštjan, Ulica Dušana Kvedra 37,
Celje, indeks št. 93342358 Fakultete zastroj-
ništvo Maribor. m-2133

Pfeifer Marjan, Gorenjska cesta 23B, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-64121

Pintar Andrej, Tomanova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11128.
m-2172

Pintarič Gorazd, Prušnikova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104509/
S071736. m-2211

Pintarič Olga, Bratislavci 39/a, Polenšak,
indeks EPF Maribor št. 81470363. m-2144

Pirnat Bojan, Vožarski pot 8, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0552892, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-64203

Plevnik Darko, Gaberce 20, Rogaška Sla-
tina, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, izda-
no leta 1996/97. m-1964

Plečko Helena, Spodnja Polskava 123,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 6409. g-64178

Plečko Mojca, Plečnikova 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6281. m-2116

Poženel Davorin, Zemljičeva 20a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94894. m-2226

Pobega Mira, Cesta I. Istrskih brigad 12,
Pobegi, zavarovalno polico. g-64186

Podgoršek Boštjan, Podvinci 46/a, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Elektrotehnične
šole, Ptuj in 2. letnika Elektroenergetske šo-
le, Ptuj. m-2189

Podgoršek Jože, Majšperk 110, Ptujska
Gora, diplomo Poklicne šoferske šole št. III
1473, izdana leta 1975/76. m-2206

Podjed Damjan, Sr. vas 175, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1045473,
reg. št. 43475, izdala UE Kranj. g-64105

Podpečan Branka, Ptujska 116, Rače, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole pe-
dagoške in kulturne usmeritve Maribor, iz-
dano leta 1984. m-2072

Pogačnik Igor, Sp. Gorje 237, Zgornje
Gorje, spričevalo OŠ Gorje. g-64237

Pogorelc Jernej, Funtkova 44, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 511083, izdala Zava-
rovalnica Tilia, izdana za čas od 23. 5. 1997
do 23. 5. 1998. s-64182

Poklar Mirjana, Prešernova 34, Ilirska Bi-
strica, zavarovalno polico št. 0424887, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-64309

Polajnar Alojzij, Velika Čolnarska 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769547, reg. št. 64083. s-64154

Popović Andreja, Slovenska 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69552.
m-2073

Potokar Helena, Čopova 4, Laško, listino.
p-64025

Potušek Andreja, Vranji vrh 86, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9844.
m-2111

Praprotnik Uroš, Rudarjeva 1, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12596, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-64298

Prdan Robert, Srednja vas 44, Šenčur, de-
lovno knjižico. g-64171

Preglav Damjan, Mlake 4, Muta, vozniško
dovoljenje. p-64127

Prelog Venčeslav, Logarovci 62, Križev-
ci pri Ljutomeru, spričevalo 2. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne živilske
šole Maribor, izdano leta 1974. m-2121

Prijatelj Pavel, Močilno 11, Radeče, za-
ključno spričevalo Poklicne šole za voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1977.
s-64288

Prinčič Jožefa, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S322189,
reg. št. 27616. s-64016

Puder Alenčica, Gradnikova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-64175

Pustinek Denis, Jarčeva 9, Rodica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27415, izdala
UE Domžale. s-64275

Pušelc Vinko, Kovača vas 63, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo OŠ Alfonza
Šarha Ruše, izdano leta 1964. m-2269

Pušnik Nataša, Vitanje 182, Vitanje, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Celje-Center, iz-
dano leta 1996/97. m-2266

Pučko Ivan, Gabernik 36/a, Juršinci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Avtomehanične
šole Maribor, izdano leta 1983. m-2267

Pučnik Miha, T. Melive 13, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9591. p-64007

Rajterič Primož, Tenetiše 52, Golnik, vo-
zovnico Alpetour št. 417116. g-64107

Rakuša Mojca, Črnogorska 17, Maribor,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje tekstilne šole, Maribor,
izdano leta 1995/96. m-2209

Ramšak Sabina, Kersnikova 32A, Celje,
spričevalo OŠ v Celju, izdano leta 1994.
m-2105

Ramšak Stanko, Nezbiše 8, Pristava pri
Mest., spričevalo za poklic PTT vzdrževalca,
izdano leta 1978. g-64304

Rauh Janez, Potoki 3, Semič, zavaroval-
no polico št. AO 423433, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. g-64342

Ravbar Moranka, I. Tankovske brigade 6,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
333, izdala UE Sežana. g-64241

Ravnikar Katarina, Novosadska 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40054.
s-64083

Ravter Matej, Borova vas 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 100785.
m-2262

Razgoršek Lucija, Zavrh 17, Žalec, de-
lovno knjižico. p-64090

Razlag Andreja, 5. Prekomorske 7, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1996/97. g-64027

Rašić Emil, Planina 1, Kranj, spričevalo
1. in 2. letnika Ekonomske šole. g-64318

Rebec Andreja, Slivice 37, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9154. s-64160

Repe Jožefa, Ulica Prekomorskih brigad
4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5501, izdala UE Postojna. p-64125

Rezar Mojmir, Cesta na Ljubečno 31, Ce-
lje, zaključno spričevalo Srednje elektro šo-
le, Maribor. g-64111

Rezget Anastazija, Smetanova 58, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
59146. m-2210

Rečnik Zvonko, Žička 13, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo Poklicne kovi-
narske šole Maribor, izdano leta 1979.
m-2216

Ribanović Kemal, Dolenjska 18, Ljublja-
na, zavarovalno polico AO št. 0377658, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic d.d. s-64041

Ribič Iztok, Polšnik 24 a, Polšnik, delov-
no knjižico. s-64119

Ribič Marjanca, Kajuhova 4, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Trgov-
ske šole Maribor, izdano leta 1981. m-2219

Ribič Vladimir, Tepanje, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo Poklicne šole Ko-
vinarska šola Zreče, izdano leta 1981.
g-64173

Ribnikar Erika, Krašnja 75, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27341.
s-64341

Rihter Danica, Visole 144, Slovenska Bi-
strica, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1988/89. m-2096

Rijavec Boris, Alešovčeva 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 445804,
reg. št. 77764. s-64053

Rituper Jože, Markišavci, vozniško do-
voljenj. p-64137

Robnik Stanko, Solčava 31B, Solčava, po-
trditev o uspešno opravljenem izpitu zapri-
dobitev licence št. 603886 v Velenju, izdano
leta 1997. g-64305

Rode Boštjan, Tržaška cesta 233, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731513, reg. št. 139417. s-64210

Rodeš Špela, Tržaška 21, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 999058, reg.
št. 206515. s-64316

Romih Darko, Ulica Staneta Žagarja 37,
Radovljica, diplomo Poklicne šole za vozni-
ke motornih vozil, št. I-OD-113/88-J.
s-64343

Rozin Iztok, Radehova 7, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4894. m-1971

Roškarič Sebastijan, Betnavska 131, Ma-
ribor, zaključno spričevalo 4. letnika Gostin-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1996.
m-2150

Rudež Suzana, Zgornje Hoče 51, Hoče,
potrdilo o usposobljenosti Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1991. m-2157

Ruparčič Branko, Lepovče 26, Ribnica,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1976/77, 1978. s-64301

Rus Franci, Pristavlja vas 5, Šentvid pri
Stični, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 36/
77 Poklicne avtomehanične šole v Ljubljani,
izdano leta 1977. s-64218

Sabsti Gordana, Maistrova 24, Slovenska
Bistrica, indeks 3. Gimnazije Maribor, izdan
leta 1989. m-2250

Sajko Špela, Košnica 25j, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32866. p-64021

Samsa Ivan, Dolnja Košana 5, Košana,
spričevalo 2. in 3. letnika šol PKAŠ Koper,
izdano leta 1981/82, 1082/83. g-64234

Schwarzmann Milan, Topol pri Medvo-
dah 10, Medvode, delovno knjižico. s-64287

Sel Andreja, Ulica Pariške komune 26,
Maribor, zaključno spričevalo OŠ Bogdan
Tušek Miklavž, izdano leta 1984/85. m-2075



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 64 – 17. X. 1997 Stran 5147

Semenič Tina, Bukovica 5 a, Vodice, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 277. s-64108

Seničar Urban, Ulica v Zadrže 1, Šmarje
pri Jelšah, preklic duplikata diplome Pravne
fakultete, objavljene v UL 63/97. s-64209

Senožetnik Brigita, Šarhova 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94350.
m-2151

Seršen Jelka, Prušnikova 50, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1987/88 in
1988/89. m-2202

Setničar Marjan, Jakčeva 22, Ljubljana,
spričevalo OŠ Karl Destovnik Kajuh, Ljub-
ljana. s-64074

Sevšek Srečko, Vinska gora 16, Velenje,
zaključno spričevalo o končani 3. letni šoli
Kovinarstvo- strojništvo. g-64299

Sivec Dejan, Parmova 1, Litija, spričeva-
lo 4. letnika Srednje pomorske šole Portorož.
g-64340

Skaza Dušan, Ulica Heroja Staneta 22,
Maribor, delovno knjižico - dvojnik reg. št.
8049, izdana leta 1995 v Mariboru. m-2190

Skokić Suad, Gotska ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
354695, reg. št. 67061. s-64248

Skubic Maja, Britof 221h, Kranj, zavaro-
valno polico št. ADR 0529223. g-64338

Skvarča Žiga, Ulica Koroškega bataljona
9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34864. s-64268

Slapnik Eva, Bovše 13, Vojnik, diplomo
št. 520, izdano na ime Banovšek Eva leta
1984/85. g-64140

Smrekar Sandi, Vintarjevec 27, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 2. letnika in zaključno
spričevalo Srednje agroživilske šole, izdano
leta 1993/94. s-64278

Smutkoski Metodija, Društvena 5, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil, izdano leta 1974. s-64122

Sobočan Branko, Dolnja Bistrica 163/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10301. p-64080

Sodja Pavel, Polje 5C, Bohinjska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu št. 59,
izdan leta 1969. g-64092

Sova Bojan, Idrija, vozniško dovoljenje,
št. S 224581, reg. št. 9363. p-64017

Spesič Edi, Dragučova 29, Pernica, za-
ključno spričevalo OŠ Slavko Šlander Mari-
bor, izdano leta 1985. m-2131

Sprogar Matija, Trg Borisa Kidriča 2, Ma-
ribor, indeks št. 71081226 Pravne fakultete v
Mariboru. m-2186

Stadler Samo, Glinškova ploščad 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40983.
s-64269

Stajnko Božena, Juršinci 45, Ptuj, diplo-
mo Srednje gostinske šole in turizma, izdano
leta 1986. m-2208

Stanta Jasmina, Veljka Vlahoviča 85, Ma-
ribor, zaključno spričevalo OŠ Tone Čufar,
Maribor, izdano leta 1984. m-2138

Stariha Mojca, Dragatuš 13a, Črnomelj,
indeks FOV št. 41034971. g-64128

Stariha Veronika, Hudo 16, Novo mesto,
spričevalo OŠ. g-64258

Starman Stanislav, Godešič 26, Škofja Lo-
ka, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole, izdano leta 1982. s-64264

Stegne Milan, Tinje 23, Zgornja Ložnica,
zaključno spričevalo Kovinarske šole Slo-
venska Bistrica, izdano leta 1973. m-2230

Stermec Andrej, Pod Gonjami 9, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7231,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-64226

Stevanović Slaviša, Gorkega 8, Maribor,
potrdilo o končanem šolanju OŠ Maks Dur-
java Maribor, izdano leta 1995. m-2070

Stojanovska Blijana, Soussenska 32,
Ljubljana, delovno knjižico. s-64054

Stojič Mirko, Cesta 38, Ajdovščina, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in letno spričevalo
Strokovno izobraževalnega centra za voznike
motornih vozil, izdano leta 19979. g-64169

Stupar Stevo, Šmartinska 15, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1977. s-64144

Svetko Iztok, Šentlenart, Mislinja, za-
ključno spričevalo Srednje kovinarske šole,
Velenje, izdano leta 1987/88. g-64097

Šarkezi Ežbert, Stara dečkova 4, Celje,
dvižni listek za uro št. 666 pri Urarju Tr-
glavčnik. m-2233

Šega Andrej, Zg. Gruškovje 16, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32346. g-64189

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico št. 0388324, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-64101

Šeme Hedviga, Novo Polje cesta IX 12,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in pa-
pirja, št. 1/391/85, izdano na ime Poljanšek
Hedviga. s-64085

Šibal Sara, Demšarjeva 1, Borovnica, in-
deks Pedagoške fakultete. s-64057

Šik Boštjan, Cepki 2/A, Dekani, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 42186. g-64110

Šik Dorjan, Cepki 2A, Dekani, vozniško
dovoljenje. g-64312

Šinkec Aleksander, Križevci, vozniško
dovoljenje, št. 5472. p-64077

Šišek Alojzija, Hošnica 75, Laporje, spri-
čevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole v
Mariboru, izdano leta 1979/80. m-2194

Šišić Josip, Tržaška cesta 121, Ljubljana,
zaključno spričevalo za voznike tovornih vo-
zil št. II/210. s-64336

Šket Jakob, Lackova 158, Pekre-Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98029.
m-2264

Škorjanc Felicija, Ulica Poohorskega ba-
taljona 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 842940, reg. št. 22261.
s-64266

Škulj Franc, Velike Lašče 115B, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103517, reg. št. 212859. s-64036

Šlivova Besin, Ulica Gorenjskega odreda
16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-64249

Šmajs Marko, Parižlje 24a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, št. S 1102833. p-64013

Šoštarič Igor, Ostrčeva 2, Ptuj, spričevalo
1. 2. in 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje el. šole na Ptuju, izdano leta 1990.
m-2258

Šoštarič Marko, Regentova 20, Maribor,
spričevalo 3. letnika II Gimnazije Maribor,
izdano leta 1995/96. m-2225

Štampfer Metka, Borova vas 28, Maribor,
priglasitveni list št. 064-0786/94. m-2222

Šteinfelser Gregor, Gabernik 34, Zg. Pol-
skava, spričevalo 3. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-2141

Štern Franc, Pokopališka 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 641787,
reg. št. 11326, izdala UE Kranj. g-64039

Štern Ivanka, Tomšičeva 1A, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14025. g-64225

Štiftar Alojz, Valvasorjeva 86, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12236.
m-1969

Štuber Franc, Zimica 20, Zgornja Kore-
na, spričevalo Srednje kmetijske šole Mari-
bor za poklicnega šoferja, izdano leta 1974.
m-1966

Štular Urška, Sveti Duh 130, Škofja Lo-
ka, vozovnico Alpetour št. 473078. g-64009

Štupar Robert, Primožičeva ulica 18,
Ljubljana, zaključno spričevalo Univerzum
v Ljubljani, izdano leta 1995. s-64161

Štupica Andrej, Nemška vas 17, Ribnica,
zaključno spričevalo Poklicne avtomehanič-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1972. s-64215

Šturm Irena, Frankovo naselje 41, Škofja
Loka, zaključno spričevalo Srednje tekstilne
šole v Kranju. g-64165

Šušterič Jože, Kosovelova 5, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 4691. p-64128

Tepeš Milica, Rogaška Slatina, spričeva-
lo OŠ Bratov Simonič, izdano leta 1981.
g-64030

Tepić Zoran, Polanškova 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000998, reg. št. 133721. s-64230

Tevčeli Alen, Viljanova 34, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 8805. g-64221

Tešič Vodarin, Kolomban 60, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 842. g-64015

Timošenko Andrej, Ulica Velka Vlahovi-
ča 39, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
rač. el. šole v Mariboru, izdano leta 1995/96.
m-2128

Tkalec Martin, Mahovnik 20/A, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3986.
g-64242

Tomković Maša, Tomšičeva 4, Slovenj
Gradec, indeks št. 61117442 Pedagoške fa-
kultete. m-2086

Tomše Iztok, Trata 6, Kranj, indeks št.
33802. g-64048

Tomšič Neva, Bernetičeva 4, Koper, kar-
to št. 373935. g-64330

Topič Dragan, Ulica Jožeta Mirtiča 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544693, reg. št. 143640. s-64180

Toplak Alojz, Verje 63, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1104427,
reg. št. 41549. s-64042

Toplak Branko, Šentiljska 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za avtomehanike, izdano leta 1983, št. A 153.
m-2134

Topčić Senija, Ulica Ilije Gregoriča 12c,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 1.,
2., 3. in 4. letnika Srednje turistične šole v
Mariboru, izdano od leta 1986-1990. m-2106

Trainič Milenko, Dalmatinska 43, Mari-
bor, priglasitveni list št. 064-4098/95. m-2248

Tretnjak Majda, Glinškova 19, Maribor,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika in zaključni izpit
Trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1975.
m-2223

Trnjanin Ismeta, Depala vas 26, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
15569, izdala UE Domžale. s-64339

Trokšar Ljudmila, Panonska 8, Maribor,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Miloša Zi-
danška, Maribor, izdano leta 1978/79. m-2178

Trček Tomaž, Vinogradniška cesta 3,
Metlika, diplomo Srednje šole Črno-
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melj-Srednja šola Edvarda Kardelja, izdano
leta 1990. s-64204

Turnšek Igor, Gerečja vas 40, zaključno
spričevalo, izdano leta 1994/95. p-64005

Umek Robert-Jaka, Na Brezno 37, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973385, reg. št. 160327. s-64075

Valand Ludvik, Trg Osvoboditve 15, Le-
nart v Slovenskih Goricah, zavarovalno poli-
coŠt. 0456539, izdala Zavarovalnica Adria-
tic. m-2270

Valant Franc, Bodešče 17a, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 166.
g-64321

Valant Majda, Bodešče 17A, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. g-64320

Varžič Boris, Breg 73, Majšperk, zaključ-
no spričevalo Srednje elektro šole Ptuj, izda-
no leta 1992. m-2142

Velečič Ksenija, Na zelenici 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 42821. p-64074

Vernik Marjan, Pesnica 35d, Pesnica pri
Mariboru, zaključno spričevalo Poklicne
strojne kmetijske šole v Mariboru, izdano
leta 1978. m-2183

Verznarc Drago, Gaberce 44, Lovrenc na
Pohorju, zaključno spričevalo Srednje grad-
bene šole Maribor, izdano leta 1991. m-2263

Vezjak Stanislav, Mlače 26A, Loče, spri-
čevalo OŠ Loče, izdano leta 1967. g-64100

Veznaver Alan, Strunjan 1a, Portorož,
spričevalo 4. letnika Srednje pomorske šole.
g-64018

Vidmar Marija, Riharjeva ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064757, reg. št. 210641. s-64216

Vidmar Olga, Tesarska 3b, Kočevje, voz-
niško dovoljenje. g-64220

Vidoševič Maja, Cesta na Markovec 59,
Koper, diplomo SPNMŠ Koper. g-64229

Vilfan Matej, Forme 40, Žabnica, vozov-
nico Alpetour. g-64127

Vindiš Janez, Belavšek 3, Zgornji Lesko-
vec, zaključno spričevalo Živilske šole v Ma-
riboru, izdano leta 1969. m-2215

Visinski Ivan, Betnavska 131, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne šole za vozni-
ke motornih vozil, izdano leta 1979. m-2118

Vital Vider, Ljubljanska 13, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23832.
m-2228

Vitulič Nevina, Jenkova 11, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 16142. g-64227

Vlaisavljević Dejan, Varlovo naselje 20,
Maribor, indeks EPF v Mariboru št.
81435814. m-2241

Vodičar Tone, Šmartinska 254, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0455766, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-64094

Vodovnik Marija, Prušnikova 36, Mari-
bor, delovno knjižico št. 191086, reg. št.
35517. m-2124

Vogrin Bruno, Polička vas 39, Jerenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2360.
m-2163

Vogrin Franc, Mladinska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9667.
m-2155

Vojščak Alojzij, Ulica Juša Kozaka 23,
Ivančna Gorica, zaključno spričevalo Po-
klicne kovinarske šole, izdano leta 1969.
s-64153

Vojščak Dušan, Koseskega ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gra-
fične šole, izdano leta 1983. s-64263

Volavšek Tanja, Gorica 57D, Celje, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. p-64123

Voroš Jože, Rankovci 9, Tišina, zaključ-
no spričevalo Poklicne šole CPŠ Murska
Sobota, izdano leta 1973/74. m-2232

Voršič Srečko, Pavlovci 15a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1481.
g-64326

Vozelj Janez, Pernovo 17A, Žalec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, Celje. g-64185

Vrabl Dušan, Gočova 22, Sveta Trojica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5117.
m-2135

Vranešič Robert, Vilh 13, Pivka, delov-
no knjižico. p-64014

Vukadinovič Radovan, Cankarjeva 5A,
Postojna, zavarovalno polico št. AO
0517376, izdala Zavarovalnica Adriatic PE
Postojna. g-64113

Vukovič Željko, Cesta 1. Maja 67, Kranj,
zavarovalno polico št. 529370. g-64293

Weingerl Peter, Flekušek 31, Jakobski
dol, priglasitveni list 065-0504/96. m-2191

Zagradišnik Meta, Brezje 74, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20152.
g-64313

Zajšek Rihard, Pesniški dvor 23, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9393. m-2089

Zamuda Stanislava, Ulica 5. Prekomor-
ske 3, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje
gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1975.
. m-2075

Zavec Maja, Kremberk 37, Sveta Ana,
indeks št. 81459577 EPF Maribor. m-2224

Završnik Alojzij, Topovlje 1, Braslovče,
zavarovalno polico št. SLO-01/0416911, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-64324

Zigante Klavdija, Pobeska 55, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Koper. g-64172

Zlatoper Zoran, Idrija pri Bači 70/a, Se-
la, vozniško dovoljenje, št. S 1081500, iz-
dala UE Tolmin. p-64298

Zorman Tadej, Celovška 29, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16567,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-64174

Zulič Omer, Pohorska 2, Celje, delovno
knjižico. p-64033

Zupan Tatjana, Racovnik 30, Železniki,
spričevalo 2. letnika Srednje družboslovne -
jezikoslovne šole Boris Ziherl, Škofja Lo-
ka, izdano leta 1995 na ime Čalič Tatjana.
g-64021

Zupanec Karmen, Ulica Šantlovih 41,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole, izdano leta 1983.
m-2179

Zupanec Urška, Ulica XIV. Divizije 54,
Rogaška Slatina, preklic indeksa Filozofske
fakultete, objavljenega v UL 61/79. s-64070

Zupanič Stanislava, Grajena 31, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4290,
izdala UE Ptuj. g-64026

Zupančič Marjan, Tomšičeva 1b, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCD-
FGH, št. 14066. g-64323

Žalac Janko, Cesta Med Vinogradi 18,
Koper, zavarovalno polico št. 458912, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-64104

Žerak Radejka, Studenice 36, Poljčane,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1991/92. m-1968

Žerovec Janez, Želeška 9, Bled, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gostinske šole
Bled. g-64045

Žižek nataša, Gomila 3, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35871, izda-
la UE Ptuj. g-64240

Žlogar Jože, Bušinja vas 11, Suhor, spri-
čevalo za voznike motornih vozil, izdano
leta 1975. g-64028

Žmavc Stanislava, Ruska 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100924.
m-2181

Žnidarič Rajko, Zagajski vrh 4, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano
leta 1997. m-2227

Žolgar Dušan, Rožna 11, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11775.
p-64018

Žorž Pavel, Slap 13, Vipava, zaključno
spričevalo Tehniške kmetijske šole v Mari-
boru, izdano leta 1979. m-2201

Žužek Jožica, Prešernova 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole, izdano
leta 1977/78. s-64350
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