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Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 19 z dne 12. 3.
1998, stran 1984, Rg-111394, Srg
96/07075, se priimek pri osebi, pooblaščeni za zastopanje, pravilno glasi: Indihar Bogomir.

CELJE
Rg-111930
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03685 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KALISTO, d.o.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Slovenske Konjice, sedež: Mariborska 18a, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5756014
Firma: PICIKATO, glasba in kultura,
d.o.o.
Skrajšana firma: PICIKATO, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Ul.
Dušana Jereba 2
Osnovni kapital: 1,645.956 SIT
Ustanovitelj: Černec Katarina, izstop
7. 11. 1994; Jager Lidija, izstop 7. 11.
1994; Pečovnik Stojan, Slovenske Konjice, Ul. Dušana Jereba 2, vstop 7. 11.
1994, vložek 1,645.956 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Černec Katarina, razrešena 7. 11.
1994; direktorica Jager Lidija, razrešena
7. 11. 1994; direktor Pečovnik Stojan, imenovan 7. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6024
Cestni tovorni promet; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
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Rg-101420
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03445 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MLEKO, podjetje za odkup, predelavo in trgovino z mlekom,
d.o.o., Žalec, sedež: Novo Celje 8, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/04963/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, deležev, zastopnika, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5690048
Firma: A&C MLEKO, transport, d.o.o.,
Šlandrov trg 3, Žalec
Skrajšana firma: A&C MLEKO – transport, d.o.o., Žalec
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ŠTEINER, d.o.o., izstop
17. 6. 1994; Čulk Matej, Gomilsko, Gomilsko 12a, vstop 16. 11. 1992, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
A&C MARKETING, d.o.o., Braslovče, Žalec,
Šlandrov trg 3, vstop 16. 11. 1992, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Janše Jože, razrešen 18. 6. 1994; direktor Čulk Andrej, razrešen 18. 6. 1994; direktor Čulk Matej, imenovan 18. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Čulk Majda, Gomilsko, Gomilsko 12a, imenovana
18. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1997:
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
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možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-102943
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02831 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa LESKOP, d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Zreče, sedež:
Gorenje 4, 3214 Zreče, pod vložno št.
1/03416/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5564450
Firma: RUTNIK in PLIBERŠEK, proizvodnja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: RUTNIK in PLIBERŠEK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3214 Zreče, Gorenje pri Zrečah 6
Ustanovitelja: Kangler Boris, izstop
28. 5. 1994; Rutnik Janez in Pliberšek Tatjana, oba iz Zreč, Gorenje pri Zrečah 6,
vstopila 28. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kangler Boris, razrešen 28. 5. 1994;
družbenik Rutnik Janez, imenovan 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Pliberšek Tatjana, imenovana 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-103143
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02218 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SEVNŠEK, mednarodno
podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Laško, Jurklošter 19, sedež:
Jurklošter 19, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/03635/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
spremembo deležev s temile podatki:
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Matična št.: 5586364
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelja: Sevnšek Milan, Laško, Jurklošter 19, vstop 27. 11. 1991, vložek
779.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sevnšek Jožica, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 9a, vstop 5. 5. 1994, vložek
779.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-104263
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04704 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa INFORMATIKA ROGAŠKA,
računalniški inženiring, d.o.o., Rogaška
Slatina, sedež: Zdraviliški trg 14, 3250
Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/05049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5540852
Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14, vstop 25. 11. 1991, vložek
13,830.766 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Aleksič Marjan, Rogaška Slatina,
Cankarjeva 17, imenovan 25. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav.
Rg-105377
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04483 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa HEKI, podjetje za intelektualne storitve, d.o.o., Celjska cesta 3,
Slovenske Konjice, sedež: Celjska cesta
3, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/05205/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja zaradi odsvojitve poslovnega deleža, povečanje osnovnega kapitala z novim vložkom,
spremembo zastopnice, dejavnosti in uskladitev z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5779235
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanoviteljica: Keblič Dušan, izstop
30. 12. 1994; Pritekelj Jasna, Slovenske
Konjice, Ulica Toneta Melive 12, vstop
30. 12. 1994, vložek 1,606.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Keblič Dušan, razrešen 30. 12. 1994; direktorica Pritekelj Jasna, imenovana 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-106792
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04741 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MILES, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Griže, Migojnice 81d, sedež: Migojnice 81d, 3302 Griže, pod
vložno št. 1/01311/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe z dne 10. 12. 1994, spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5405815
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-

tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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govina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-106841
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00192 z dne 11. 2. 1997 pri
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subjektu vpisa Ljubečna ART, podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Ljubečna, Kocbekova 30,
3211 Škofja vas, pod vložno št.
1/06513/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 442/96 v navedbi šifre in naziva dejavnosti v predzadnji
alinei (8532) s temile podatki:
Matična št.: 5949556
Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-106885
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00238 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ADUT, trgovina in kooperacija, d.o.o., Kompole 101, Štore, sedež: Kompole 101, 3220 Štore, pod vložno št. 1/02024/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa Srg 979/95 v
navedbi poslovnega deleža pod zap. št. 1
Štrlekar Bojana in 3 Štrlekar Ivana s temile
podatki:
Matična št.: 5404371
Ustanovitelja: Štrlekar Bojan, Štore,
Kompole 61, vstop 20. 8. 1990, vložek
165.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štrlekar Ivan, Štore, Kompole 63, vstop
20. 8. 1990, vložek 951.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-106923
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00815 z dne 5. 2. 1997 pod št.
vložka 1/06583/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5981662
Firma: GLIN IVERNA, proizvodnja ivernih plošč, d.o.o.
Skrajšana firma: GLIN IVERNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3331 Nazarje, Lesarska 10
Osnovni kapital: 3,490.000 SIT
Ustanovitelji: Acman Alojz, Mozirje, Dobroveljska 17, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Burič Pejo, Nazarje, Zadrečka c. 31, vstop
20. 11. 1996, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blatnik Janez, Nazarje, Žlabor 15, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bezovšek Anton, Gornji Grad, Novo naselje 27, vstop 20. 11. 1996, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Pavel, Mozirje, Radegunda 18, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čopar Karel, Mozirje, Loka pri Mozirju 44, vstop 20. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Debeljak Franc, Rečica ob Savinji,
Zg. Pobrežje 30, vstop 20. 11. 1996, vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ermenc Karel, Nazarje, Zadrečka c.
16, vstop 20. 11. 1996, vložek 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Finkšt
Franc, Rečica ob Savinji, Trnovec 17, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Finkšt Jože, Rečica
ob Savinji, Trnovec 21, vstop 20. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flere Darja, Rečica ob Savinji, Sp.
Rečica 22, vstop 20. 11. 1996, vložek
35.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Stran

2308 / Št. 22 / 20. 3. 1998

Goličnik Janez, Nazarje, Zadrečka c. 13,
vstop 20. 11. 1996, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Glušič Ivan, Mozirje, Loke pri Mozirju 6, vstop 20. 11.
1996, vložek 140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grudnik Marko, Ljubno ob
Savinji, Okonina 48, vstop 20. 11. 1996,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glušič Franc, Nazarje, Lesarska 33,
vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Glušič Emilijan,
Nazarje, Prihova 22, vstop 20. 11. 1996,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Garić Sveto, Nazarje, Zadrečka c. 13,
vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Grudnik Janez,
Ljubno ob Savinji, Za Ljubnico 17, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ganić Niko, Nazarje,
Lačja vas 15, vstop 20. 11. 1996, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hriberšek Darjan, Mozirje, Loke 18, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hanžekovič Alojz, Nazarje, Zadrečka c. 21, vstop 20. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jelaš Ivo, Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 23, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jakopin Danilo, Mozirje, Dobroveljska 40, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jelaš Željko, Gornji Grad, Attemsov trg 1, vstop 20. 11.
1996, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jelaš Nikola, Nazarje, Zadrečka
c. 21, vstop 20. 11. 1996, vložek 35.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Janžovnik
Jože, Mozirje, Loke 47, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jelaš Jordan, Nazarje, Zadrečka
c. 21, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajner Alfonz, Nazarje, Žlabor 11, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Klopčič Bojan, Nazarje, Ob Savinji 10, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kočar Negro, Rečica ob Savinji, Varpolje n.h., vstop
20. 11. 1996, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kladnik Franc, Gornji Grad, Novo naselje 40, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krefl Ivan, Rečica ob Savinji, Sp.
Rečica 44, vstop 20. 11. 1996, vložek
130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kunej Dubrovka, Mozirje, Na trgu 30, vstop
20. 11. 1996, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krefl Miran, Rečica
ob Savinji, Sp. Rečica 44, vstop 20. 11.
1996, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krivec Milan, Šmartno ob Dreti,
Rovt 21, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kuhar Janez, Rečica ob Savinji, Grušovlje
22, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lekše Daniel,
Mozirje, Praprotnikova 30, vstop 20. 11.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mlinar Jože, Gornji Grad,
Bočna 28, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martinovič Milan, Nazarje, Zadrečka c. 9,
vstop 20. 11. 1996, vložek 35.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Martinović Tomo, Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti
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27, vstop 20. 11. 1996, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mikek Branka,
Mozirje, Brezje 29, vstop 20. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Bogomir, Šmartno ob Dreti,
Sp. Kraše 4, vstop 20. 11. 1996, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Napast Polde, Mozirje, Podvrh 42, vstop
20. 11. 1996, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Orosel Stanko, Nazarje, Zadrečka c. 9, vstop 20. 11. 1996,
vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Orosel Ljudmila, Nazarje, Zadrečka
c. 9, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obran Anton, Mozirje, Praprotnikova 14, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlesnik Jože, Rečica ob Savinji, Dol Suha 12, vstop 20. 11.
1996, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pukart Franjo, Rečica ob Savinji, Varpolje 32, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Puklavec Anton, Šmartno ob Dreti, Sp.
Kraše 20, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poličnik Edvard, Ljubno ob Savinji, Juvanje
10, vstop 20. 11. 1996, vložek 35.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Prislan Darko,
Ljubno ob Savinji, Melišel 7, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Papež Edvard, Nazarje, Dobletina 13, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podbregar
Silvester, Rečica ob Savinji, Homce 11, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlesnik Jože,
Rečica ob Savinji, Dol Suha 12, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodušek Irena, Gornji Grad, Tlaka 20, vstop 20. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rosenstein Miran, Mozirje, Brezje 9a,
vstop 20. 11. 1996, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Reiter Franc,
Rečica ob Savinji, Poljane 4, vstop 20. 11.
1996, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Robida Anton, Šmartno ob Dreti, Rovt 10, vstop 20. 11. 1996, vložek
130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ramšak Vojko, Braslovče, Dobrovlje 23,
vstop 20. 11. 1996, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Selišnik Matjaž, Nazarje, Zadrečka c. 25, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Selišnik Anton, Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 81, vstop 20. 11.
1996, vložek 130.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Starčević Mirko, Nazarje, Prihova 42, vstop 20. 11. 1996, vložek
35.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Starčević Miro, Nazarje, Zadrečka c. 31,
vstop 20. 11. 1996, vložek 35.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Strnišnik Avgust, Mozirje, Dobrovlje 2, vstop 20. 11.
1996, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Strnišnik Filip, Nazarje, Ob Savinji 11, vstop 20. 11. 1996, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slaviček
Frančiška, Mozirje, Praprotnikova 29, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štrucelj Daniel,
Nazarje, Obrtniška 2, vstop 20. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šukalo Novak, Rečica ob Savinji, Re-

čica ob Savinji 107a, vstop 20. 11. 1996,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škorjanec Ivan, Nazarje, Zadrečka c.
11, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štorgel Irena,
Rečica ob Savinji, Vrpolje 40, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tominšek Stanislav, Šmartno ob
Dreti, Šmartno ob Dreti 51, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tevž Zdravko, Nazarje, Potok
23, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turk Ivan, Nazarje, Žlabor 23, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomaš Marko, Ljubno ob Savinji, Foršt
28, vstop 20. 11. 1996, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turk Franc, Rečica ob Savinji, Sp. Pobrežje 12, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tlakar Zvonko, Rečica ob Savinji, Šentjanž 18, vstop 20. 11.
1996, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Turk Irena, Ljubno ob Savinji,
Janezovo polje 20, vstop 20. 11. 1996,
vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodeb Hilda, Nazarje, Zadrečka c.
11, vstop 20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Venek Anton,
Rečica ob Savinji, Sp. Rečica 11, vstop
20. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vnučec Vlado, Rečica ob Savinji, Dol Suha 24, vstop 20. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zlatinšek Jože, Mozirje, Savinjska c. 51, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žvipelj Ciril, Nazarje, Kokarje 9, vstop
20. 11. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žnidar Hinko, Mozirje,
Ljubija 28, vstop 20. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bele Darko, Mozirje, Hofbauerjeva ul. 4,
vstop 20. 11. 1996, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rosenstein
Stanko, Rečica ob Savinji, Rečica 128, vstop 20. 11. 1996, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Glušič Ivan, imenovan 20. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri nabavi osnovnih sredstev nad tolarsko protivrednostjo nad 100.000 DEM.
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997:
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splošna
mehanična dela; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na
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debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-109958
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04599 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PPI, proizvodno planski inženiring, d.o.o., Rimske Toplice, Završnikova 3, sedež: Završnikova 3, 3272
Rimske Toplice, pod vložno št.
1/01885/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5409608
Firma: PPI, PROIZVODNO PLANSKI
INŽENIRING, d.o.o.
Skrajšana firma: PPI, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Celjska cesta 5
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Horjak Miran, Laško, Celjska cesta 5, vstop 17. 5. 1990, vložek
1,900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Camloh Marjana, Laško, Celjska cesta
5, vstop 17. 5. 1990, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Št.

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-109959
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04600 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ORIS, Inženiring računalniških integriranih sistemov, d.o.o.,
Laško, Lahomno 30, sedež: Lahomno
30, 3270 Laško, pod vložno št.
1/03179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5533597
Firma: ORIS, organizacija računalniških integriranih sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: ORIS, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Celjska cesta 5
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Horjak Miran, Rimske Toplice, Završnikova 3, vstop 15. 4. 1991,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-110045
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04620 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa FINMAR, finančni marketing, d.d., Šentjur, Proseniško 46, sedež:
Proseniško 46, 3230 Šentjur, pod vložno št. 1/04828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5878128
Firma: FINMAR, marketing, d.o.o.,
Šentjur, Proseniško 46
Skrajšana firma: FINMAR, d.o.o., Šentjur, Proseniško 46
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,450.000 SIT
Ustanovitelj: Oprčkal Jožef, Šentjur, Proseniško 46, vstop 7. 4. 1992, vložek
2,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
1020 Pridobivanje rjavega premoga in lignita; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
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je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
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inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-110062
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04227 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MIAGRA, kmetijstvo, trgovina, turizem, storitve, d.o.o., Jurklošter,
sedež: Polana 24, 3273 Jurklošter, pod
vložno št. 1/06037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5811988
Osnovni kapital: 1,502.644 SIT
Ustanovitelj: Kolman Mihael, Jurklošter,
Polana 24, vstop 28. 6. 1993, vložek
1,502.644 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
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Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport.
Rg-110707
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04585 z dne 9. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MAHER, trgovina, exportimport, d.o.o., Trnava 1, Gomilsko, sedež: Trnava 1, 3303 Gomilsko, pod vložno št. 1/01196/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo
družbenikov in firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5337097
Firma: MAHER, trgovina, izvoz-uvoz,
d.o.o., Trnava 1, Gomilsko
Osnovni kapital: 1,521.655,04 SIT
Ustanovitelj: Litera Žarko, izstop 29. 12.
1994; Mljač Adolf, izstop 29. 12. 1994;
Mahor Ivan, Gomilsko, Trnava 1, vstop
11. 12. 1989, vložek 1,521.655,04 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streliva.
Rg-110713
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04251 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa OREL, turizem, prevoz potnikov in trgovina, d.o.o., Celje, Stanetova 26, sedež: Stanetova 26, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03569/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme ter spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5756219
Firma: OREL CELJE, turizem, prevoz
potnikov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: OREL CELJE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,303.500 SIT
Ustanovitelj: Orel Stevo, Celje, Stanetova 26, vstop 23. 1. 1992, vložek
2,303.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streliva.
Rg-110764
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00369 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MIZARSTVO RAVNIČAN,

d.o.o., Trgovina, proizvodnja, storitve,
Boharina 21, Zreče, sedež: Boharina 21,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/04996/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, zastopnika,
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5710626
Firma: PROELING, Elektro, projektiranje, meritve, inženiring, energetika,
d.o.o.
Skrajšana firma: PROELING, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Tepanje 131
Osnovni kapital: 1,887.000 SIT
Ustanovitelj: Ravničan Srečko, izstop
19. 5. 1995; Bračko Janez, Slovenske Konjice, Tepanje 131, vstop 19. 5. 1995,
vložek 1,887.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ravničan Srečko, razrešen 19. 5.
1995; direktor Bračko Janez, imenovan
19. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Po izdaji sklepa o zavrženju predloga je
predlagatelj pritožbi priložil nove listine, zato je sodišče pritožbo štelo kot predlog za
nadomestitev sklepa in odločilo kot v izreku
sklepa.
Rg-110765
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00351 z dne 9. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KOŠIČ & ŠORN AHR CENTER, družba za gostinstvo, gradnjo in urejanje prostora, d.n.o., sedež: Kidričeva
cesta n.h., 3320 Velenje, pod vložno št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1/02775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 3656/94 zaradi spremembe dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5489130
Dejavnost družbe se razširi za opravljanje naslednjih dejavnosti: video igre in drugi
zabavni aparati in posebne igre na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic in posojanje
igralnih in zabavnih avtomatov; dejavnost
družbe je odslej: gostinske storitve nastanitve; gostinske storitve prahrane; druge gostinske storitve; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; trgovina na debelo in drobno
z neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; leasing z neživilskimi nepotrošnimi stvarmi; nakup in prodaja nepremičnin; visoka gradnja; nizka gradnja; projektiranje gradbenih objektov; drugo projektiranje; inženiring (organizacija in posredovanje
pri gradnji kompletnih gospodarskih in drugih objektov; notranje opremljanje poslovnih in drugih prostorov; strojne in elektro
instalacije; projektiranje elektro in strojnih
instalacij; izdelava in popravilo lesenih predmetov; turistične storitve; video igre in drugi
zabavni aparati in posebne igre na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic in posojanje
igralnih in zabavnih avtomatov.
Rg-111920
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04743 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa RM ELECTRONIC, Podjetje za razvoj, servis, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Braslovče, Braslovče 66, sedež: Braslovče 66, 3314 Braslovče, pod vložno št. 1/05313/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5754925
Firma: PREVOZI ADAMIČ, transport in
storitve, d.o.o., Stranice 50, Stranice
Skrajšana firma: PREVOZI ADAMIČ,
d.o.o., Stranice 50, Stranice
Sedež: 3206 Stranice, Stranice 50
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: Matko Roman, izstop
31. 12. 1994; Adamič Jožef, Stranice, Stranice 50, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Matko Roman, razrešen 30. 12. 1994;
direktor Adamič Jožef, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
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mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
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kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen ravizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-111923
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03350 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa FERENZZ, proizvodnja,
servis, trgovina, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež: Rimska c. 10, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/05493/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5750822
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Černec Franc, Slovenske
Konjice, Rimska c. 10, vstop 3. 3. 1993,
vložek 1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-111947
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00184 z dne 13. 5. 1997 pod
št. vložka 1/06632/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1125915
Firma: MORAVIA STEEL SLOVENIJA,
trgovina, zastopstvo in proizvodnja,
d.o.o.
Skrajšana firma: MORAVIA STEEL
SLOVENIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3502 Celje, Mariborska 7
Osnovni kapital: 9,100.000 SIT
Ustanovitelji: MORAVIA STEEL A.G., Trinec, Staromestska 178, vstop 24. 1. 1997,
vložek 4,641.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; KOVINOTEHNA, d.d., Celje, Mariborska 7, vstop 24. 1. 1997, vložek
2,229.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; INTERTRADE CS, A.S., Praga 2, Varšavska 23, PSČ 120 00, vstop 24. 1.
1997, vložek 2,229.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor dr. Subotič Tomaž, Celje, Opekarniška 12c, imenovan 24. 1. 1997, mora
predhodno pridobiti soglasje skupščine v
naslednjih primerih: nakup, prodaja ali drugačno razpolaganje z lastnimi delnicami (če
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jih družba ima); nakup, prodaja ali drugačno
razpolaganje z nepremičninami; odobravanje in/ali najemanje kreditov nad 200.000
USD tolarske protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije; nakup osnovnih sredstev nad 200.000 USD tolarkse protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije;
sklepanje dolgoročnih prodajnih in nabavnih pogodb nad 200.000 USD tolarske protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije; izdajanje garancij; dokončno odpisovati terjatve družbe v vrednosti nad
200.000 USD tolarske protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije; prokurist
Ilc Aleš, Celje, Ljubljanska 54, imenovan
25. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo.
Rg-111950
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03523 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MARINES, Gostinstvo in trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Ronkova 8a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05641/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki iz sredstev družbe, spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5770831
Firma: MARINES, Gostinstvo in trgovina, d.o.o., Celje, Ul. frankolovskih žrtev 76
Sedež: 3000 Celje, Ul. frankolovskih
žrtev 76
Osnovni kapital: 1,870.000 SIT
Ustanoviteljica: Leuštek Nataša, Celje,
Ul. frankolovskih žrtev 76, vstop 31. 8.
1993, vložek 1,870.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-111980
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04108 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EMOKONTEJNER, proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 86, 3000 Celje, pod vložno št. 1/02405/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5453348
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Osnovni kapital: 352,936.947,70 SIT
Ustanovitelj: EMO, p.o., Celje, izstop
27. 12. 1994; EMO, emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Mariborska cesta 86, vstop 27. 12. 1994, vložek
352,936.947,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bastl Maks, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica 10, razrešen 27. 12. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, razen pri
sklepanju, odpovedovanju ali spreminjanju
kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvira rednega in običajnega teka poslovanja družbe, pri najemanju kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim fizičnim ali pravnim osebam ter
pri odobravanju komercialnih ali blagovnih
kreditov, katerih vrednost presega tolarsko protivrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali dajanju garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki presegajo
tolarsko protivrednost 100.000 DEM; pri
prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM;
pri investicijah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri ustanavljanju družb hčera, predstavništev ali poslovnih enot družbe; pri nakupu deleža/delnic drugih družb
in pri prodaji deleža/delnic družb hčera
direktor potrebuje pismeno soglasje organa upravljanja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme 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 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-111982
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00459 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa UNITRADE, d.o.o., Podjetje za prodajo blaga in storitve, Rimske
Toplice, Pod Lurdom 4, sedež: Pod Lurdom 4, 3272 Rimske Toplice, pod vložno št. 1/00742/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5296455
Ustanoviteljica: Podpečan Jožef, izstop
13. 4. 1994; Meke Magda, Rimske Toplice, Pod Lurdom 4, vstop 13. 4. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-111984
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03706 z dne 2. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ESKIMO, zastopanje, trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Bukovžlak
103c, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 1. 10. 1994 s temile podatki:
Matična št.: 5534747
Sedež: 3000 Celje, Gaji 34
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
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ritve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-112008
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00017 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALES, storitveno, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Radeče,
Stari dvor 23b, sedež: Stari dvor 23b,
1433
Radeče,
pod
vložno
št.
1/00686/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5291593
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bervar Mirko, Radeče, Stari dvor 23b, vstop 14. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
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vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba opravlja samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-112014
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00560 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SADEX, Sadje, zelenjava,
d.o.o., Celje, sedež: Miličinskega 4,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05060/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
z dne 20. 5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5695651
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
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lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet.
Rg-112016
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00399 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa IMTREX, storitve, trgovina,
d.o.o., Bistrica ob Sotli, Dekmanca 26,
sedež: Dekmanca 26, 3256 Bistrica ob
Sotli, pod vložno št. 1/04909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 12. 5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5713609
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
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govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja samo menjalnice in zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112026
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00760 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
MAJOLKA CELJE, p.o., Celje, Slomškov
trg 11, sedež: Slomškov trg 11, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00755/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5001889
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Medvešek Vinko, razrešen 11. 7.
1996; direktor Bastič Roman, Celje, Ulica
V. prekomorske brigade 12, imenovan
11. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. direktorja.
Rg-112027
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00086 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, proizvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vložno št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-

be z dne 21. 12. 1995 ter spremembo zaradi odsvojitve poslovnega vložka s temile
podatki:
Matična št.: 5149398
Ustanovitelji: Voga Darko, izstop 6. 12.
1995; Žibert Aleksander, izstop 6. 12.
1995; Križnik Drago, izstop 6. 12. 1995;
Senica Martin, izstop 6. 12. 1995; Guček
Branko, izstop 12. 9. 1995; Špan Franc,
izstop 6. 12. 1995; Špan Stane, izstop
21. 12. 1995; Škoberne Alojz, izstop
12. 9. 1995; Špan Jože, Ljubljana, Tesovnikova 67, vložil 49.514,40 SIT; 15.021,70
SIT; 8.334,90 SIT; 46.769,70 SIT;
51.858,30 SIT; 81.423,50 SIT; 59.613,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TAJFUN
PLANINA, proizvodnja strojev, d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina 41a, vstop 21. 12.
1995, vložek 8,711.278,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112031
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00064 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa RESEVNA, Trgovsko podjetje, p.o., Šentjur, Mestni trg 3, sedež:
Mestni trg 3, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/00934/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, ustanovitelje, osnovni kapital, člane nadzornega sveta, spremembo firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz p.o. v d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5002940
Firma: RESEVNA, Trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: RESEVNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 179,074.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 4. 10.
1996, vložek 17,907.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 4. 10.
1996, vložek 17,907.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 4. 10. 1996,
vložek 35,815.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 4. 10. 1996, vložili 35,815.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 4. 10.
1996, vložili 15,491.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Sklad za razvoj RS – za
program notranjega odkupa, vstop 4. 10.
1996, vložek 56,139.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Gorinšek Nikolaj-Peter, Gaber Monika, Pap Albina, Špan
Franc in Ivanuša Danijel, vsi vstopili 4. 10.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina

Št.

na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).
Pri dejavnosti pod šifro 5118 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
00940/00911-1997/SD z dne 7. 1. 1997.
Rg-112035
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00635 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06646/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1197703
Firma: DEWETRON, d.o.o., trgovina in
proizvodnja elektronskih merilnih aparatov
Skrajšana firma: DEWETRON, d.o.o.,
Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Bežigrajska cesta 7
Osnovni kapital: 2,015.520 SIT
Ustanovitelj: DEWETRON ELEKTRONISCHE MESSGERAETE GMBH, Graz,
Riesstrasse 146, vstop 9. 6. 1997, vložek
2,015.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Orožen Andrej, Hrastnik, Log 28a,
imenovan 9. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri: prodaji, nakupu ali obremenitvi nepremičnin družbe; nakupu osnovnih sredstev, ki presegajo tolarsko protivrednost ATS 20.000; sklepanju pogodb o
trgovskem zastopanju, distribuciji blaga in
kooperaciji.
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
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Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-112036
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00559 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa DEWETRON, inštrumentacija tehnoloških procesov, d.o.o., Radeče, sedež: Krakovo 1, 1433 Radeče, pod
vložno št. 1/01105/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 20. 5. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5320178
Firma: VIRTUAL INSTRUMENTS, Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov, d.o.o.
Skrajšana firma: VIRTUAL INSTRUMENTS, d.o.o.
Ustanovitelja: DEWETRON ELEKTRONISCHE
MESSGERAETE
GESELLSGHAFT., m.b.H., izstop 25. 4. 1997; Krajnc Matej, Radeče, Prapretno 12b, vstop
28. 12. 1989, vložek 786.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajnc Irma, Radeče, Prapretno 12b, vstop 20. 5. 1997, vložek 786.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
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strumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
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
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-112060
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04002 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ŠPORT, organizacija za rekreacijo in turizem, d.o.o., Prebold, Prebold 41c, sedež: Prebold 41c, 3312 Prebold, pod vložno št. 1/02924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo zastopnikov in uskladitev z
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zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5511658
Firma: VIAN TREND, družba za trgovino, posredovanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIAN TREND, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmajer Uroš, izstop
15. 12. 1994; Vidmajer Anja, Prebold, Prebold 41c, vstop 15. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vittorio Rossetto, Padova-Italija, Via Lungargine Terranegra 2, vstop 15. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidmajer Uroš, razrešen 28. 12.
1994; direktorica Vidmajer Anja, imenovana 15. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 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 surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.48 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112062
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00518 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CVETEX, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Orova vas 1b,
Polzela, sedež: Orova vas 1b, 3313 Polzela, pod vložno št. 1/04337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi z dne 25. 5. 1995, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5657903

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-112063
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01012 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA TABOR, z.o.o., Tabor, sedež: Tabor 18, 3304 Tabor, pod vložno št.
2/05469/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5186315
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Potočnik Matilda, razrešena
20. 12. 1995; direktor Konrad Toman,
Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter 265,
imenovan 21. 12. 1995, zastopa zadrugo
brez omejitev.

Št.

Rg-112064
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00510 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TERGLAV, inženiring in storitve, d.o.o., sedež: Tabor 44, 3304 Tabor, pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 29. 5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5617296
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1030 Pridobivanje šote;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1430
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2752
Litje jekla; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4010 Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
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lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6512 Drugo denarno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
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Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba na
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-112074
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00791 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ELKROJ MOZIRJE, invalidsko podjetje, d.o.o., sedež: Prihova 56,
3330 Mozirje, pod vložno št. 1/06374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe z dne 13. 7.
1995 in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5883105
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-112078
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04669 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ADAPTA, gradbeno podjetje, d.o.o., Velenje, sedež: Cesta I št.
18, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5599504
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 2,890.000 SIT
Ustanovitelj: Ružič Pavao, Klanjec, Hrvatska, Razdrto Tuheljsko 10, vstop 9. 12.
1991, vložek 2,890.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ružič Polona, Velenje, Cesta I/18,
imenovana 28. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-112079
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04510 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa P & M, podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o., Stopče 31, Grobelno, sedež: Stopče 31,
3231 Grobelno, pod vložno št.
1/06261/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo družbenikov zaradi
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odsvojitve poslovnega deleža in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5855659
Firma: MOŠKOTEVC MARKETING,
d.o.o., Stopče
Osnovni kapital: 1,546.750 SIT
Ustanovitelj: Potrč Karel, izstop 31. 5.
1994; Moškotevc Roman, Grobelno, Stopče 31, vstop 7. 7. 1993, vložek 1,546.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
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na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 92712 Dejavnost
igralnic.
Pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba opravlja vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti pod šifro J/67.13 družba opravlja le menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pri dejavnosti pod šifro O/92.712 družba lahko opravlja le posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Rg-112080
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04629 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ENGROTUŠ, podjetje za
trgovino, d.o.o., sedež: Liptovska 13,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, sprememebo akta o ustanovitvi družbe z dne 31. 12. 1994, spremembo sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5494516
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska c. 87
Osnovni kapital: 45,739.000 SIT
Ustanovitelj: Tuš Mirko, Celje, Kocenova
ul. 2, vstop 14. 4. 1990, vložek 45,739.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
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karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 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 surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
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no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112086
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04824 z dne 5. 6. 1997 pri
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subjektu vpisa NA ROKU, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Šmarje pri Jelšah,
sedež: Predenca 31, 3240 Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/06143/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo poslovnih deležev in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5817293
Firma: NA ROKU, storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: NA ROKU, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Ana, Šmarje pri Jelšah, Predenca 31, vstop 7. 7. 1993, vložek 925.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Svetelšek Lidija, Ljubljana, Polanškova 24, vstop 7. 7. 1993, vložek 35.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žogan Marija, Grobelno, Bodrišna vas 10, vstop 7. 7.
1993, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Novak Alojz, Šmarje pri Jelšah,
Predenca 31, vstop 7. 7. 1993, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0124 Reja perutnine; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112090
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04682 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SEBACOMMERCE, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Gotovlje 76, Žalec, sedež: Gotov-

lje 76, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, zastopnika, družbenikov in poslovnih
deležev, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5421594
Firma: SEBA, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SEBA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,322.000 SIT
Ustanovitelja: Žgank Frida, izstop
30. 12. 1994; Meža Franc, Žalec, Gotovlje
št. 76h, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,625.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žgank Tatjana, Žalec, Gotovlje št. 76h,
vstop 30. 12. 1994, vložek 696.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žgank Frida, razrešena 30. 12.
1994; direktor Meža Franc, imenovan
30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Št.

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G/52.488
družba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streliva.
Rg-112092
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00573 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PRAKSA, podjetje za finančni inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.o.o., sedež: Vojkova
12, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04166/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, zastopnika, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5781914
Firma: ACI AVTO, trgovina, storitve in
računovodski servis, d.o.o., Celje, Mariborska 202a
Skrajšana firma: ACI AVTO, d.o.o., Celje, Mariborska 202a
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 202a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bevc Štefanija, izstop
14. 5. 1997; Vodeb Franc, Kalobje, Kalobje 19, vstop 14. 5. 1997, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodeb Marjetica, Kalobje, Kalobje 19, vstop 14. 5.
1997, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bevc Štefanija, razrešena 14. 5.
1997; direktor Vodeb Franc, imenovan
14. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
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stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
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in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja le dejavnosti menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-112301
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01086 z dne 25. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ATOMSKE
TOPLICE, d.d., sedež: Zdraviliška cesta
24, 3254 Podčetrtek, pod vložno št.
1/01966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5090822
Vpiše se sklep skupščine z dne 9. 9.
1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 130,146.000 SIT.
Rg-112302
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01021 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ATOMSKE
TOPLICE, d.d., sedež: Zdraviliška cesta
24, 3254 Podčetrtek, pod vložno št.
1/01966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5090822
Sprememba statuta z dne 9. 9. 1997.
Rg-112641
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00358 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
USNJE CELJE, p.o., Trg V. kongresa 6,
Celje, sedež: Trg V. kongresa 6, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01397/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, osnovni
kapital, družbenike, člane nadzornega sve-

ta, spremembo firme, sedeža, zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5035171
Firma: USNJE, Trgovsko podjetje, Celje, d.o.o.
Skrajšana firma: USNJE, Celje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Prešernova 25
Osnovni kapital: 62,890.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 30. 12. 1996,
vložek 6,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 30. 12. 1996,
vložek 6,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 30. 12.
1996, vložek 12,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čerič Antonija, Celje,
Stantetova 22, vstop 30. 12. 1996, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krašovec Frančiška, Celje, Vrunčeva 37,
vstop 30. 12. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Budna Leon,
Celje, Hubadova 4, vstop 30. 12. 1996,
vložek 1,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gmajner Greta, Celje, Vojkova ul.
4, vstop 30. 12. 1996, vložek 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Metulj Ana,
Celje, Vojkova ul. 4, vstop 30. 12. 1996,
vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bobek Frida, Celje, Ulrikova 7,
vstop 30. 12. 1996, vložek 390.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pušnik Cvetka,
Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 123,
vstop 30. 12. 1996, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pušnik Vid, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 123, vstop
30. 12. 1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oberčkal Vida, Celje, Trubarjeva 56, vstop 30. 12. 1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Videc Alojz, Lesično, Topolovo 2, vstop 30. 12. 1996, vložek 210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Golub Metka,
Celje, Čopova 25, vstop 30. 12. 1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Višner Tatjana, Laško, Kidričeva ul. 2,
vstop 30. 12. 1996, vložek 340.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klanjšek Janez,
Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem 22e, vstop 30. 12. 1996, vložek
1,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klanjšek Jurij, Celje, Ljubljanska c. 56,
vstop 30. 12. 1996, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pintarič Dragica, Polzela, Polzela 233, vstop 30. 12.
1996, vložek 180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Klepič Marija, Štore, Ul. Cvetke Jerin 2, vstop 30. 12. 1996, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rudolf Vesna, Celje, Na zelenici 4, vstop
30. 12. 1996, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krasniči Mira, Celje,
Pečovnik 73b, vstop 30. 12. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Jerica, Celje, Prešernova 25, vstop
30. 12. 1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kotnik Srečko, Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 93,
vstop 30. 12. 1996, vložek 320.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Stožir Karolina,
Celje, Brodarjeva 28, vstop 30. 12. 1996,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Melita, Nova Cerkev,
Čreškova 3, vstop 30. 12. 1996, vložek
260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotnik Frančišek, Vojnik, Vintarjeva 3, vstop 30. 12. 1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mastanak Ivan,
Celje, Na zelenici 9, vstop 30. 12. 1996,
vložek 620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pogačar Rudolf, Celje, Krpanova
10, vstop 30. 12. 1996, vložek 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ratajc Jožef, Celje, Ul. heroja Šarha 20, vstop
30. 12. 1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Paušer Amalija, Celje, Ul. mesta Grevenbroich 3, vstop 30. 12.
1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rep Danica, Celje, Opekarniška 12a, vstop 30. 12. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Komerički Angela, Celje, Ul. bratov Vošnjakov 3, vstop 30. 12. 1996, vložek 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Galičič Erika, Celje, Obrtna c. 49, Trnovlje pri Celju,
vstop 30. 12. 1996, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kočevar Gabrijel, Štore, Kompole 104, vstop 30. 12.
1996, vložek 690.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Špegel Zofija, Nova Cerkev,
Nova Cerkev 14a, vstop 30. 12. 1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flander Marjan, Braslovče, Rakovlje
23, vstop 30. 12. 1996, vložek 260.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zalokar Anton, Laško, Sp. Rečica 87, vstop 30. 12.
1996, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zagernik Kristina, Celje, Cesta na grad 52, vstop 30. 12. 1996, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bandel Ivana, Celje, Popovičeva 11, vstop
30. 12. 1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gubenšek Roman,
Prevorje, Dobje pri Lesičnem 11, vstop
30. 12. 1996, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Uršič Albina, Podčetrtek, Verače 27, vstop 30. 12. 1996, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žerovnik Boris, Nova Cerkev, Socka
12, vstop 30. 12. 1996, vložek 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kotnik Slavica, Slovenske Konjice, Vešenik 9b, vstop
30. 12. 1996, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kunštek Bogomira,
Frankolovo, Črešnjice 2, vstop 30. 12.
1996, vložek 180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vrbnjak Anica, Slovenske Konjice, Borisa Vinterja 1a, vstop 30. 12.
1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fijavž Gabrijela, Stranice, Bukovlje pri Stranicah 33, vstop 30. 12. 1996,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tkalčič Bojan, Celje, Cesta na grad
11, vstop 30. 12. 1996, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajnčan
Marija, Celje, Škapinova 5, vstop 30. 12.
1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rudolf Drago, Celje, Na zelenici 4, vstop 30. 12. 1996, vložek 160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rudolf
Klavdija, Celje, Na zelenici 4, vstop 30. 12.
1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krajnc Nives, Celje, Prešernova
25, vstop 30. 12. 1996, vložek 70.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Krajnc Iris, Celje, Prešernova 25, vstop 30. 12. 1996,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klanjšek Ljudmila, Šmartno v Rožni
dolini, Gorica pri Šmartnem 22e, vstop
30. 12. 1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klanjšek Borut, Celje, Ljubljanska cesta 56, vstop 30. 12.
1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pušnik Mateja, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 123, vstop 30. 12.
1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Videc Darinka, Lesično, Topolovo 2, vstop 30. 12. 1996, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Videc Mitja, Lesično, Topolovo 2, vstop 30. 12.
1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bobek Anton, Celje, Ulrikova ul.
7, vstop 30. 12. 1996, vložek 190.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Julija, Nova Cerkev, Čreškova 3, vstop 30. 12.
1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Novak Tamara, Nova Cerkev,
Čreškova 3, vstop 30. 12. 1996, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mastnak Polonca, Celje, Na zelenici 9, vstop 30. 12. 1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krasniči Edmond,
Celje, Pečovnik 73b, vstop 30. 12. 1996,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krasniči Valentina, Celje, Pečovnik
73b, vstop 30. 12. 1996, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bobek Anton, Bistrica ob Sotli, Dekmanca 26a, vstop
30. 12. 1996, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krašovec Marko, Celje, Vrunčeva 37, vstop 30. 12. 1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krašovec Urška, Celje, Vrunčeva 37,
vstop 30. 12. 1996, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Galičič Aleksander, Celje, Obrtna cesta 49, Trnovlje pri
Celju, vstop 30. 12. 1996, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kužnik Andrej, Laško, Celjska cesta 11, vstop 30. 12.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj – za program
notranjega odkupa, vstop 30. 12. 1996,
vložek 20,020.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Krašovec Frančiška, razrešena
30. 12. 1996 kot vodja računovodstva; zastopnik Mastnak Ivan, razrešen 30. 12.
1996 kot vodja komerciale.
Člani nadzornega sveta: Budna Leon,
Krašovec Frančiška in Klepič Mira, vsi vstopili 30. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
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ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01021/00498 – 1997/BR z dne 24. 3.
1997.
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Rg-112643

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03242 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa UNIPRODUKT, d.o.o., Univerzalno proizvodno podjetje, Celje,
Groharjeva 9, sedež: Groharjeva 9, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03190/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5322359
Osnovni kapital: 2,944.000 SIT
Ustanovitelja: Kopriva Karmen, Celje,
Groharjeva ul. 9, vstop 14. 7. 1992, vložek
1,472.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kopriva Miran, Celje, Groharjeva ul. 9,
vstop 8. 12. 1989, vložek 1,472.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2222 Drugo tiskarstvo; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
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svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112645
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00959 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ISI, center za informiranje, svetovanje in izobraževanje,
d.o.o., sedež: Kozjanskega odreda 2,
3220 Štore, pod vložno št. 1/00925/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe z
dne 26. 6. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5308640
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-112647
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00236 z dne 10. 7. 1997 pri
subjektu vpisa UTEŽ, servis za popravilo
tehtnic, p.o., Celje, Teharska 34, sedež:
Teharska 34, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, družbenike, osnovni kapital, spremembo firme, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5144302
Firma: UTEŽ, podjetje za servis in popravilo tehtnic, d.o.o.
Skrajšana firma: UTEŽ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 33,430.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 29. 1. 1997,
vložek 3,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 1. 1997, vložek 3,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 29. 1. 1997,
vložek 6,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bratuž Branko, Šentjur, Kvedrova
33, vstop 29. 1. 1997, vložek 380.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brumec Slavko, Celje, Ljubljanska 60, vstop 29. 1.
1997, vložek 370.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Črepinšek Branko, Celje, Milke Kerinove 2, vstop 29. 1. 1997, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flis Milan, Nova Cerkev, Vine 16, vstop
29. 1. 1997, vložek 380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gračnar Matej, Dobje, Dobje 18c, vstop 29. 1. 1997, vložek
140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Inkret Jože, Teharje, Bukovžlak 73, vstop
29. 1. 1997, vložek 930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Inkret Marjan, Grobelno, Šentvid 55, vstop 29. 1. 1997, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerovšek Milena, Štore, Ul. Cvetke
Jerin 1, vstop 29. 1. 1997, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klincov Radivoj, Celje, Milčinskega 7, vstop 29. 1.
1997, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Knez Anton, Škofja vas, Ce-

sta v Teharje, vstop 29. 1. 1997, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lavbič Andrej, Grobelno, Platinovec 5b,
vstop 29. 1. 1997, vložek 380.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lorger Sabina,
Celje, Na zelenici 9, vstop 29. 1. 1997,
vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Menart Srečko, Nova Cerkev, Nova Cerkev 6a, vstop 29. 1. 1997, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pepelnik Ivan, Grobelno, Bodrišna vas 22,
vstop 29. 1. 1997, vložek 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podgoršek Rudolf, Celje, Pod Gabri 1, vstop 29. 1. 1997,
vložek 220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Franc, Dramlje, Zalog pod
Uršolo 5, vstop 29. 1. 1997, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Savinek Franc, Celje, Kosova 3, vstop
29. 1. 1997, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žogan Janez, Grobelno, Grobelno 52, vstop 29. 1. 1997,
vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lasbaher Leopold, Pesnica, Dol.
Počehova 36, vstop 29. 1. 1997, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ribič Leopold, Maribor, Prešernova 12,
vstop 29. 1. 1997, vložek 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šalamun Cvetko, Maribor, Grčarjeva 31, vstop 29. 1.
1997, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Toplek Tone, Ruše, Ruške čete
2, vstop 29. 1. 1997, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vajs Matevž, Maribor, Beograjska 45, vstop 29. 1. 1997,
vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Goršek Vilijem, Petrovče, Kasaze 8a,
vstop 29. 1. 1997, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knez Avgust, Šentjur, Krajničica 37b, vstop 29. 1. 1997, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fajertag Rajko, Ruše, Špengova ul. 41a,
vstop 29. 1. 1997, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj
– za program notranjega odkupa, vstop
29. 1. 1997, vložek 10,210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Menart Srečko, imenovan 9. 3.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00765/00314 – 1997/SD z dne 24. 2.
1997.
Rg-112650
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00629 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PACKA, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o., Teharje, Teharje 56,
sedež: Teharje 56, 3221 Teharje, pod
vložno št. 1/05190/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
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gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter spremembo
firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5714303
Firma: PACKA, trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Celje, Kraigherjeva 7
Skrajšana firma: PACKA, d.o.o., Celje,
Kraigherjeva 7
Sedež: 3000 Celje, Kraigherjeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kresnik Rolando, Teharje,
Teharje 56, vstop 25. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112653
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04689 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa VEGRAD FEBAU, gradbeno podjetje, d.o.o., Velenje, Prešernova
9a, sedež: Prešernova 9a, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/04301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo pri zastopnikih, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5629888
Osnovni kapital: 1,639.000 SIT
Ustanovitelja: VEGRAD, d.d., gradbeno
industrijsko podjetje, Velenje, Prešernova
9a, vstop 6. 4. 1992, vložek 819.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; FEBAUROHRS
GES.M.B.H., Volkermarkt – Avstrija, Klagenfurter Strasse 44, vstop 6. 4. 1992, vložek 819.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rohrs Wolfgang, Volkermarkt – Avstrija, Klagenfurt Strasse 44, razrešen
20. 12. 1994 kot komercialni direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja samo dejavnosti menjalnice in zastavljalnice.
Rg-112654
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00532 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HIT-ŠPED, prevozništvo,
d.o.o., Dobovec 44, Rogatec, sedež: Dobovec 44, 3252 Rogatec, pod vložno št.
1/05705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 23. 12.
1994 s temile podatki:
Matična št.: 5774098
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
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motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
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5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Rg-112655
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03981 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SANEKO, Podjetje za sanacije, ekonomiko, razvoj tehnologije,
d.o.o., Celje, sedež: Mirna pot 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04439/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5632331
Osnovni kapital: 3,556.000 SIT
Ustanovitelj: Gubenšek Jože, Vojnik,
Kerševa 7, vstop 30. 6. 1992, vložek
3,556.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
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01210 Reja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-112658
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00336 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HMEZAD BANKA, d.d., Žalec, Hmeljarska 3, sedež: Hmeljarska
3, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00547/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5625424
Osnovni kapital: 1.749,972.000 SIT
Rg-112659
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00011 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa POTROŠNIK, Trgovska
družba, d.d., Celje, sedež: Kocenova 2a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00932/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5002885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Maček Maks, razrešen 15. 12.
1995; direktor Cvetko Andrej, Celje, Celovška 11, imenovan 15. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-112666
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03937 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SCHLAUS, Arhitekturni studio, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež:
Partizanska 5, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/02900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, spremembo pri ustanovitelju, zastopniku, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5515262
Firma: SCHLAUS, Arhitekturni studio,
d.o.o.
Skrajšana firma: SCHLAUS, d.o.o.
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Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Stari trg 15
Osnovni kapital: 1,561.500 SIT
Ustanovitelj: Žlaus Anton, izstop 11. 10.
1994; Schlaus Anton, Slovenske Konjice,
Kajuhova 2, vstop 11. 10. 1994, vložek
1,561.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žlaus Anton, razrešen 11. 10. 1994;
direktor Schlaus Anton, imenovan 11. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01210 Reja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
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obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-112668
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00324 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, proizvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vložno št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5149398
Ustanovitelj: Zupanec Marko, izstop
10. 4. 1996; TAJFUN PLANINA, proizvodnja strojev, d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina 41a, vstop 10. 4. 1996, vložek
100.051,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112671
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01380 z dne 1. 7. 1997 pri subjektu vpisa LERAS, storitve in svetovanje,
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d.o.o., Petrovče, Kasaze 12a, sedež: Kasaze 12a, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/04883/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5705991
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelj: Lenarčič Martin, Petrovče,
Kasaze 12a, vstop 14. 9. 1992, vložek
1,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112672
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00453 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MEKE, trgovina in storitve,
d.o.o., Gračnica 23, Rimske Toplice, sedež: Gračnica 23, 3272 Rimske Toplice, pod vložno št. 1/06031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5811945
Osnovni kapital: 104.000 SIT
Ustanovitelja: Meke Josip in Meke Magda, oba iz Rimskih Toplic, Pod Lurdom 5,
vstopila 5. 7. 1993, vložila po 52.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Pripojitev UNITRADE, d.o.o., Podjetje za
prodajo blaga in storitev, Rimske Toplice,
Pod Lurdom 4, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 13. 4. 1994.
Rg-112673
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00454 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MEKE, trgovina in storitve,
d.o.o., Gračnica 23, Rimske Toplice, sedež: Gračnica 23, 3272 Rimske Toplice, pod vložno št. 1/06031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5811945
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Meke Josip in Meke Magda, oba iz Rimskih Toplic, Pod Lurdom 5,
vstopila 5. 7. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Meke Magda, razrešena 12. 4.
1994 kot pomočnica direktorja.
Rg-112676
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04556 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa RASTRO, Računalniška in
strojna tehnika, d.o.o., Velenje, Lipa 15,
Velenje, sedež: Lipa 15, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/04880/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, družbenikov, pri zastopniku, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5754178
Firma: RASTRO računalniška in strojna oprema ŠTANCAR, k.d., Velenje, Lipa 15
Skrajšana firma: RASTRO, računalniška in strojna oprema Štrancar, k.d.,
Velenje
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Štrancar Tomaž, Velenje,
Lipa 15, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d.
14. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Štrancar Marija, Velenje,
Lipa 15, vstop 14. 3. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štrancar Tomaž, razrešen 14. 3. 1995
in imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev, kot komplementar.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
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vom; 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.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112678
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02895 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa INDEX, Trgovina in proizvodnja, Zaloška gorica 12, Petrovče,
sedež: Zaloška gorica 12, 3301 Petrovče, pod vložno št. 1/05739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, pri
družbenikih, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
pri zastopnikih in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5785090
Firma: REHAR IN PARTNER, trgovina
in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: REHAR in partner,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Rehar Dušanka in Rehar
Rudolf, oba iz Petrovč, Zaloška gorica 12,
izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 20. 5.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem;
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Rehar Dušanka, razrešena 20. 5.
1994 in imenovana za družbenico, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Rehar
Rudolf, razrešen 20. 5. 1994 in imenovan
za družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina

na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom.
Rg-112680
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04390 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa C B, izdelovanje predmetov iz raznih materialov, trgovina, export
– import, d.o.o., Celje, sedež: Na zelenici 9, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, zastopnika, dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 1197606
Firma: CB-BURNIK IN DRUGI, izdelovanje predmetov iz raznih materialov,
trgovina, d.n.o., Celje
Skrajšana firma: CB-BURNIK in drugi,
d.n.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Burnik Terezija, izstop
1. 12. 1994; Burnik Matjaž, izstop 1. 12.
1994; Burnik Mihael, izstop 1. 12. 1994;
Burnik Maruška, izstop 1. 12. 1994; Burnik Terezija in Burnik Matjaž, oba iz Celja,
Na zelenici 9, vstopila 1. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Burnik Matjaž, razrešen 1. 12. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Burnik Terezija, razrešena 1. 12. 1994 in imenovana za
družbenico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja le menjalnice in zastavljalnice; pri
dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen revizijskih dejavnosti.
Rg-112682
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00047 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa S.I.M., svetovanje, inženiring in marketing, d.o.o., Trg Celjskih
knezov 6, Celje, sedež: Trg Celjskih knezov 6, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 16. 1. 1997, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5366763
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112683
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00561 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa CENTRO, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Radeče, Vrhovo
33, sedež: Vrhovo 33, 1433 Radeče, pod
vložno št. 1/01549/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-

Št.

nega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5361362
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bregar Vesna, Radeče,
Pod skalo 1, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112685
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03961 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SKOVELA, podjetje za izdelavo kovinskih izdelkov, elektroinstalacij in avtomatizacijo, d.o.o., Rogaška
Slatina, Tekačevo 60, sedež: Tekačevo
60, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/01565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5373301
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Dorn Anton in Dorn Vilhem,
oba iz Rogaške Slatine, Tekačevo 60, vstopila 12. 3. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
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strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
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pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
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govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-112686
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00050 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa OPUS, računalniški engineering, Rogaška Slatina, d.o.o., sedež:
Žibernik 50, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/04785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5855977
Osnovni kapital: 1,629.000 SIT
Ustanovitelj: Okorn Pavel, Kranj, Jaka
Platiše 9, vstop 6. 10. 1992, vložek
1,629.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112689
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00422 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MOLLIER, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Kidričeva 3, Celje, sedež: Kidričeva 3,

3000 Celje, pod vložno št. 1/02750/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z dne 24. 5. 1995
s temile podatki:
Matična št.: 5483549
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9000 Storitve
javne higiene.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba opravlja le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.
Rg-112690
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00461 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa FRANGROS, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Škofja vas, Zadobrova 35b, sedež: Zadobrova 35b,
3211 Škofja vas, pod vložno št.
1/03789/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5586518
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žužek Franc, Škofja vas, Zadobrova 35b, vstop 17. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112724
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00668 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MLINAR, trgovsko in
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prevozniško podjetje, d.o.o., Šentjanž
40, 3332 Rečica ob Savinji, sedež: Šentjanž 40, 3332 Rečica ob Savinji, pod
vložno št. 1/02529/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5488869
Firma: FACTORY STORE, trgovina,
proizvodnja, gostinstvo, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FACTORY STORE,
d.o.o.
Sedež: 3302 Griže, Griže 125
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Jože, izstop 16. 6.
1997; Ranzinger Marko, Petrovče, Dobriša
vas 37, vstop 16. 6. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Verdnik
Boštjan, Griže, Griže 125, vstop 16. 6.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: 0202
Gozdarske storitve; 3542 Proizvodnja koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
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rati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
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v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro J/67.13 družba opravlja le menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.
Rg-112725
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00600 z dne 7. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ATRANS, prevozništvo,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Rovt nad Menino 11, Šmartno ob Dreti,
sedež: Rovt nad Menino 11, 3341 Šmartno ob Dreti, pod vložno št. 1/05769/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 30. 5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5790093
Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1997:
0121 Reja govedi; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 3350 Proizvodnja ur; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5273 Popravilo ur, nakita; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.
Rg-112726
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00830 z dne 7. 8. 1997 pod št.
vložka 1/06656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5915660
Firma: FITNES CENTER ŽALEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 3310 Žalec, Pečnikova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mesarec Stanislav, Žalec,
Čopova ul. 3, vstop 30. 8. 1995, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Simonić Odon, Žalec, Čopova ul. 5, vstop
30. 8. 1995, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prislan Zlatko, Žalec, Čopova ul. 6, vstop 30. 8. 1995, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vučajnk Vinko, Žalec, Podvin 104,
vstop 30. 8. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SIPRO, Stanovanjsko podjetje, d.o.o., Žalec, Pečnikova
1, vstop 30. 8. 1995, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mesarec Stanislav, imenovan 30. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev in posamično, razen pri nakupu in prodaji osnovnih sredstev, kjer potrebuje predhodno soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1997:
5530 Gostinske storitve prehrane; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-112727
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00915 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ACI AVTO, trgovina, storitve in računovodski servis, d.o.o., Celje,
Mariborska 202a, sedež: Mariborska
202a, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04166/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo družbene pogodbe z dne
28. 7. 1997, poslovnih deležev, zastopnikov in mej pooblastil pri zastopniku s temile
podatki:
Matična št.: 5781914
Firma: ACI AVTO, trgovina, storitve in
računovodski servis, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: ACI AVTO, d.o.o.,
Celje
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 202
Ustanovitelji: Vodeb Franc, Kalobje, Kalobje 19, vstop 14. 5. 1997, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vodeb Marjetica, Kalobje, Kalobje 19, vstop 14. 5. 1997, vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PAAM AVTO,
d.o.o., Zavrč, Zavrč 7a, vstop 23. 7. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vodeb Franc, razrešen 23. 7. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa neomejeno, in sicer do 50.000 DEM
tolarske protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije podpisuje direktor samostojno, nad tem zneskom pa mora imeti soglasje skupščine; prokurist Furjan Robert,
Zavrč, Zavrč 7a, imenovan 23. 7. 1997.
Rg-112728
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00420 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa UNIT, art inženiring, d.o.o.,
Spodnja cesta 3, Rogaška Slatina, sedež: Spodnja cesta 3, 3250 Rogaška
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Slatina, pod vložno št. 1/03666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža, zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5616042
Firma: UNIT, art inženiring, d.o.o., Vid
Ivanuševa 5, Rogaška Slatina
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Vid Ivanuševa 5
Osnovni kapital: 1,526.253 SIT
Ustanovitelj: Ferjanič Fric Erna, izstop
28. 12. 1994; Ferjanič Karel, Rogaška Slatina, Vid Ivanuševa 5, vstop 12. 7. 1991,
vložek 1,526.253 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ferjanič Fric Erna, razrešena
28. 12. 1994; družbenik Ferjanič Karel,
razrešen 28. 12. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev

in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
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gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-

Št.

va in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost;
9231
Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba opravlja
le menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.
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Po izdaji sklepa o zavrženju opr. št. Srg
4536/94 z dne 1. 4. 1997 je predlagatelj k
pritožbi preložil nove listine, zato je sodišče
pritožbo štelo kot predlog za nadomestitev
sklepa in odločilo, kot izhaja iz izreka sklepa.
Rg-112729
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00603 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa FIT, podjetje za finančni
inženiring, trženje in svetovanje, d.o.o.,
Velenje, sedež: Rudarska 3, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/05464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo poslovnih deležev, družbene pogodbe z dne 7. 8. 1997 in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5757371
Osnovni kapital: 17,933.000 SIT
Ustanovitelji: Ljubljanska banka – Splošna banka Velenje, d.d., Velenje, Rudarska
3, vstop 10. 12. 1992, vložek 14,220.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berločnik
Rafko, Velenje, Cankarjeva 1a, vstop
10. 12. 1992, vložek 158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dovšak Lidija, Velenje, Bratov Mravljak 12, vstop 10. 12.
1992, vložek 158.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Drolc Viljemina, Šoštanj,
Skorno 32, vstop 10. 12. 1992, vložek
79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fijavž Duška-Rednak, Velenje, Graškogorska
13, vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Geršak Peter,
Velenje, Kosovelova 24, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Habjan Peter, Mozirje, Radegunda 82, vstop 10. 12. 1992, vložek 395.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hudournik
Ana, Velenje, Podkraj 25d, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jaušovec Dragica, Velenje, Kersnikova 11, vstop 10. 12. 1992, vložek
79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kemperle Mija, Velenje, Ljubljanska 29b,
vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krajnc-Kozjek
Karolina, Velenje, Kardeljev trg 2, vstop
10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lah Ana, Velenje,
Goriška cesta 57, vstop 10. 12. 1992, vložek 158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Markoja Vesna, Velenje, Podkraj 7e,
vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Markon Snežana, Velenje, Kajuhova 1, vstop 10. 12.
1992, vložek 237.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Meža Ivana, Velenje, Podkraj
5b, vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Osojnik Romana, Velenje, Kardeljev trg 10, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Plavše Romana, Topolšica, Topolšica 121, vstop 10. 12. 1992, vložek
79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plazar Majda, Velenje, Toledova 3, vstop
10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgoršek Marija,
Šmartno ob Paki, Rečica 77, vstop 10. 12.
1992, vložek 316.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Praznik Srečko, Velenje, Toledova 4, vstop 10. 12. 1992, vložek
118.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slemenšek Romana, Velenje, Šmarska 16,
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vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Softič Zdenka,
Velenje, Tomšičeva 22, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Srebotnik Vojka, Velenje, Goriška cesta 42, vstop 10. 12. 1992, vložek
79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šaherl Lea Sibila, Velenje, Goriška cesta 42,
vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Škerjanec Alojzija, Velenje, Cesta IV/8, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Škorjanec Ana, Velenje, Tavčarjeva 16, vstop 10. 12. 1992, vložek
158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štumpfel Jože, Velenje, Kardeljev trg 1, vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Taušič Vojka, Velenje, Gregorčičeva 12, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Trupej Alenka, Velenje, Kersnikova 1, vstop 10. 12. 1992, vložek
118.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vipavc Bernarda, Velenje, Goriška cesta 42,
vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vukelić Nada,
Velenje, Prešernova 22d, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zimšek Marija, Velenje, Šmarska 7, vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žemva
Franc, Velenje, Podkraj 16c, vstop 10. 12.
1992, vložek 79.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krajnc Ana, Velenje, Goriška cesta 49, vstop 10. 12. 1992, vložek 79.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Rošker Marica,
izstop 12. 2. 1997 in Jerič Marjan, vstop
12. 2. 1997.
Rg-112731
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04670 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa DE-JA, Podjetje za trgovino, d.o.o., Šalek 74a, Velenje, sedež: Šalek 74a, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5745225
Osnovni kapital: 2,420.000 SIT
Ustanovitelj: Delčnjak Janez, Velenje,
Šalek 74a, vstop 25. 8. 1992, vložek
2,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Delčnjak Janez, imenovan 25. 8.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Jan Vladka, Velenje, Šalek 74a, razrešena 27. 12. 1994 kot pomočnica direktorja in imenovana za prokuristko.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55301
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Dejavnost restavracij in gostiln; 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112732
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00655 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa HIDRAVLIKA, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Žalec, Ulica Rista Savina 13, sedež: Ulica
Rista Savina 13, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 25. 5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5292808
Firma: HIDRAVLIKA, podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: HIDRAVLIKA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Medlog 16
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
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 surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112734
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00752 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa OČKO, storitveno trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Boharina 24,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/05149/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, akta o ustanovitvi z dne 5. 6.
1997 in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5724759
Firma: ROTTING, d.o.o., storitveno, trgovsko, proizvodno podjetje
Skrajšana firma: ROTTING, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-112737
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04090 z dne 31. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TERRA JCB, podjetje za
gradbene, komercialne in finančne storitve, d.o.o., Ponikva, sedež: Hotunje 6,
3232
Ponikva,
pod
vložno
št.
1/05735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo zastopnika, pooblastil zastopnika in uskladitev de-
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javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5778778
Osnovni kapital: 5,485.000 SIT
Ustanovitelj: TERRA, BAUMASCHINENVERTRIEBS-GESELLSCHAFT M.B.H., Vosendorf, Austria, Ortstrasse 53, vstop 22. 4.
1993, vložek 5,485.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Krassing Josef, Kaztenzeutgeben,
Dokrotberg 10/6, razrešen 29. 12. 1994
in imenovan za prokurista; prokurist Brodnjak Gorazd, Maribor, Slovenska 31, imenovan 29. 11. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1997:
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

Št.

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-

22 / 20. 3. 1998 / Stran 2337
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112739
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04581 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa INO, grafično podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.o.o., Polže 24,
Strmec pri Vojniku, sedež: Polže 24,
3203 Strmec pri Vojniku, pod vložno št.
1/01273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5405645
Firma: INO, grafično podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Skrajšana firma: INO, d.o.o.
Sedež: 3203 Nova Cerkev, Polže 24
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Zagrušovcem Iztok, Nova
Cerkev, Strmec 58, vstop 23. 2. 1990, vložek 450.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Goričan Karel, Nova Cerkev, Polže
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24, vstop 23. 2. 1990, vložek 1,051.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-112740
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00471 z dne 31. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06655/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1190300
Firma: PAM FLIPER, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: PAM FLIPER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Bezina 87a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Posinek Marija, Slovenske Konjice, Bezina 87a, vstop 18. 4.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Posinek Marija, imenovana 18. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1997:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-112744
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00559 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MULTIMEDIA, Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Zreče, sedež: Vodnikova 5, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/04687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne 20. 5. 1995
s temile podatki:
Matična št.: 5674948
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Rg-112746
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00564 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa Z & J, d.o.o., proizvodno
trgovsko podjetje, Stranice, sedež: Stranice 95, 3206 Stranice, pod vložno št.
1/04802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 20. 5. 1995 s temile
podatki:
Matična št.: 5685010
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55401 To-

čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet.
Rg-112748
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00399 z dne 22. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŽLEBNIK, proizvodnja, trgovina, storitve in prevozništvo, d.o.o.,
Grušovlje 9, sedež: Grušovlje 9, 3332
Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/04314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, družbenika, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1189824
Firma: NEH, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Laško
Skrajšana firma: NEH, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Trubarjevo nabrežje 1b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žlebnik Jože, izstop 4. 4.
1997: Pillgruber Maria in Pillgruber Ernst,
oba iz Mistelbacha, Spreitzergasse 17, vstopila 4. 4. 1997, vložila po 749.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Hrastnik Metka, Laško, Tevče 18, vstop 4. 4. 1997,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Žlebnik Jože, razrešen 4. 4. 1997;
prokurist Pillgruber Ernst, imenovan 4. 4.
1997; prokuristka Pillgruber Maria, imenovana 4. 4. 1997; direktor Javoršek Rolando, Dol pri Hrastniku, Pot E. Hamerška 17,
imenovan 4. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1997:
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
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strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

Št.

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva.
Rg-112756
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04840 z dne 31. 7. 1997 pri
subjektu vpisa INN, trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Košnica pri Celju 61b, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03070/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5520061
Firma: INN, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Druks Sonja, Celje, Košnica 61b, vstop 12. 9. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
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jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
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Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-112761
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00355 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HLAPON, Turistično podjetje, d.o.o., Cesta M. Zidanška 24, Šentjur, sedež: Cesta M. Zidanška 24, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/04968/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnika, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi z dne
14. 3. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5706874
Ustanovitelj: Ogrizek Julij, izstop 14. 3.
1997; Ogrizek Franc, izstop 14. 3. 1997;
Ogrizek Miran, Šentjur, Ulica Miloša Zidanška 24, vstop 19. 10. 1992, vložek
1,938.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ogrizek Franc, razrešen 12. 3. 1997;
direktor Ogrizek Miran, imenovan 12. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi

nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-112763
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04136 z dne 15. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KOSTROJ VEP, vzdrževanje, storitve, servis, d.o.o., Tovarniška 2,
Slovenske Konjice, sedež: Tovarniška 2,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/04330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, pri zastopniku, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5627249
Firma: KOSTROJ – VEP, vzdrževanje,
storitve, servis, d.o.o., Slovenske Konjice
Osnovni kapital: 1,871.875 SIT
Ustanovitelj: KOSTROJ, tovarna strojev,
d.o.o., Slovenske Konjice, Tovarniška 2,
vstop 21. 12. 1994, vložek 1,871.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vezenšek Karl-Aleksander, Slovenske Konjice, Rimska 4, razrešen 21. 2.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen pri sklepanju, odpovedovanju ali spreminjanju kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvira rednega in
običajnega teka poslovanja družbe; pri najemanju kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivrednost 100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim fizičnim ali pravnim osebam ter pri odobravanju komercialnih ali blagovnih kreditov, katerih vrednost presega tolarsko protivrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investicijah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednost 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb – hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu deleža/delnic drugih družb in pri prodaji deleža/delnic družb hčera, direktor potrebuje
pismeno soglasje organa upravljanja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
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rabo, d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov.
Rg-112765
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00152 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KOSTROJ – VEP, vzdrževanje, storitve, servis, d.o.o., Slovenske
Konjice, sedež: Tovarniška 2, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/04330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, zastopnika in družbene pogodbe z dne 7. 10.
1996 s temile podatki:
Matična št.: 5627249
Firma: KOSTROJ – STROJEGRADNJA,
vzdrževanje, storitve, servis, d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice
Skrajšana firma: KOSTROJ – STROJEGRADNJA, d.o.o., Slovenske Konjice
Ustanovitelji: KOSTROJ, tovarna strojev,
d.o.o., izstop 10. 6. 1996; Furman Ivan,
Slovenske Konjice, Polene 37, vstop 10. 6.
1996, vložek 369.639,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorinšek Rudolf, Slovenske Konjice, Dobrnež 9b, vstop 10. 6.
1996, vložek 36.726,19 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Trunkl Štefan, Loče pri Poljčanah, Jernej pri Ločah 35, vstop 10. 6.
1996, vložek 36.726,19 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marinko Aleksander, Zreče,
Cesta na Roglo 21, vstop 10. 6. 1996, vložek 36.726,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ratej Zlatko, Slovenske Konjice, Tepanje 8, vstop 10. 6. 1996, vložek
36.726,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jelen Anton, Loče pri Poljčanah, Brezje
pri Ločah 17, vstop 10. 6. 1996, vložek
93.855,81 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zajko Anton, Slovenska Bistrica, Zgornje
Grušovje 10e, vstop 10. 6. 1996, vložek
93.855,81 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trunkl Alojz, Slovenske Konjice, Ob potoku 15, vstop 10. 6. 1996, vložek
222.378,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štruc Jožef, Slovenske Konjice,
Spodnje Preloge 35, vstop 10. 6. 1996,
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vložek 36.726,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arzenak Leopold, Loče pri Poljčanah, Mlače 33b, vstop 10. 6. 1996, vložek
36.726,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fijavž Vilibald, Stranice, Bukovlje 40, vstop 10. 6. 1996, vložek 36.726,19 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Wesenschegg
Karl Aleksander, Slovenske Konjice, Romska c. 4, vstop 10. 6. 1996, vložek
93.855,81 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuk Marjana, Slovenske Konjice, Vešenik 33, vstop 10. 6. 1996, vložek
36.726,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Veber Milan, Slovenska Bistrica, Vinarska ulica 5, vstop 10. 6. 1996, vložek
279.470,93 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strašek Jožef, Slovenske Konjice, Ulica Toneta Melive 2, vstop 10. 6. 1996,
vložek 33.693,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Volavšek Marjan, Loče pri Poljčanah, Zbelovo 60, vstop 10. 6. 1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štefane Zdenka, Oplotnica, Konjiška
c. 5, vstop 10. 6. 1996, vložek 18.718,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kadilnik
Danica, Zreče, Vodnikova 11, vstop 10. 6.
1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Beber Drago, Slovenske Konjice, Stari trg 39, vstop 10. 6. 1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prosenak Marjan, Oplotnica, Čadram
29, vstop 10. 6. 1996, vložek 18.718,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hren Vilijem, Slovenske Konjice, Breg 12, vstop
10. 6. 1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cerinšek Janez, Slovenske Konjice, Mizarska 2, vstop 10. 6.
1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hatunšek Kamilo, Oplotnica,
Partizanska cesta 26, vstop 10. 6. 1996,
vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Končan Tomaž, Slovenske Konjice, Lambrehtova 1a, vstop 10. 6. 1996,
vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javornik Anton, Oplotnica, Koritno
4, vstop 10. 6. 1996, vložek 18.718,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javornik
Darko, Oplotnica, Koritno 4b, vstop 10. 6.
1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vucej Ivan, Loče pri Poljčanah, Draža vas 36a, vstop 10. 6. 1996,
vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ravnjak Danijel, Oplotnica, Koritno
33a, vstop 10. 6. 1996, vložek 18.718,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ribič Matija, Frankolovo, Sojek 12, vstop 10. 6.
1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Robič Anton, Slovenske Konjice, Ulica Toneta Melive 6, vstop 10. 6.
1996, vložek 18.718,75 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rančan Stanislav, Slovenske
Konjice, Nova vas 1, vstop 10. 6. 1996,
vložek 18.718,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podkubovšek Jože, Loče pri Poljčanah, Žiče 94, vstop 10. 6. 1996, vložek
36.726,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slapnik Anton, Slovenske Konjice, Taborniška ulica 6, vstop 10. 6. 1996, vložek
55.089,28 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Wesenschegg Karl-Aleksander, razrešen 15. 7. 1997; direktor Furman Ivan,
Slovenske Konjice, Polene 37, imenovan
15. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-112768
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03930 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HIDRAVLIKA, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Žalec, Ulica Rista Savina 13, sedež: Ulica
Rista Savina 13, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00694/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5292808
Osnovni kapital: 27,486.000 SIT
Ustanovitelja: Les Jože, Celje, Medlog
16, vstop 27. 9. 1989, vložek 13,743.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Les Renato, Žalec, Ul. Rista Savina 13, vstop 27. 9.
1989, vložek 13,743.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Les Renato, razrešen 18. 7. 1994
kot pomočnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01210 Reja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-112770
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 92/02850 z dne 18. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTROTEHNA MIKROPIS
GROUP EMG, Proizvodnja, trgovina in
servis, d.d., Žalec, sedež: Šlandrov trg 3,
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3310 Žalec, pod vložno št. 1/02711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5490537
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT.
Rg-112851
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02801 z dne 20. 3. 1997 pod
št. vložka 1/05952/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: ŠOPI, proizvodnja in prodaja
tekstilnih izdelkov, d.o.o., Šalek 88, Velenje
Skrajšana firma: ŠOPI, d.o.o., Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Šalek 88
Osnovni kapital: 231.000 SIT
Sklep družbenice z dne 30. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 2801/94 z dne 16. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2801/94 z dne
20. 3. 1997).
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družbenica
Ivanovič Ines, stan. Šalek 88, Velenje.

KOPER
Rg-202381
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01109 z
dne 11. 2. 1998 pri subjektu vpisa PODJETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA
VARNOST KOPER, d.o.o., sedež: Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št. 5174465
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, izstop 3. 6. 1997 in Kompas sklad
3, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 3. 6.
1997, vložek 4,350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-202398
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01607 z
dne 17. 2. 1998 pri subjektu vpisa PODJETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA
VARNOST KOPER, d.o.o., sedež: Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
vložka s temile podatki:
Matična št. 5174465
Ustanovitelja: Kompas sklad 3, d.d., izstop 2. 9. 1997 in Gregorič Ugo, Koper, Dolinska cesta 17/e, vstop 13. 6. 1996, vložek
4,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KRŠKO
Rg-110657
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00055 z dne 16. 7. 1997 pri

subjektu vpisa NACE, kmetijska proizvodnja in trgovina, d.o.o., Arhovo selo sedež: Arhovo selo 34, 8253 Artiče, pod
vložno št. 1/03450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov in poslovnih deležev, zastopnika ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5344557
Firma: KOOP TRGOVINA, trgovina in
posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KOOP TRGOVINA,
d.o.o.
Sedež: 8272 Zdole, Zgornja Pohanca 6
Ustanovitelji: Koršič Anton, izstop 24. 1.
1997, Klemenčič Marjan, Artiče, Zgornja
Pohanca 6, vložek 642.000 SIT, Gorkič
Feručo, Nova Gorica, Prvomajska ulica 30,
vložek 642.000 SIT in Štrukelj Stojan, Nova Gorica, Ulica Vinka Vodopivca 76, vložek 321.000 SIT, vsi vstopili 24. 1. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Koršič Anton, razrešen 24. 1. 1997, direktor
Štrukelj Stojan, Nova Gorica, Ulica Vinka
Vodopivca 76, imenovan 24. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116208
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00457 z dne 11. 12. 1997 pod
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št. vložka 1/03856/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 1126199001
Firma: AVTO KRKA, Trgovina, zastopstvo, servis, d.o.o., Podružnica Novo mesto
Skrajšana firma: AVTO KRKA, d.o.o.,
Podružnica Novo mesto
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško
goro 83
Ustanovitelj: Avto Krka, trgovina, servis,
zastopstvo, d.o.o., Pišece, Pišece 13, vstop 6. 11. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Verstovšek Jože, Pišece, Pavlova
vas 44, imenovan 6. 11. 1997, zastopa kot
vodja podružnice, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
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vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
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nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55210 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
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zakup (leasing); 65220 Drugo kreditno posredništvo; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se dejavnost s šiframa: G/51.180
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov, K/74.120 razen revizijske dejavnosti.

LJUBLJANA
Rg-44313
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01873 z dne 31. 5. 1996 pod št. vložka 1/27960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5941091
Firma: STUDIO P, notranja dekoracija
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO P, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška cesta 149
Osnovni kapital: 40,500.000 SIT.
Ustanovitelj: Pahor Zoran, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 35, vstop 9. 4. 1996,
vložek 40,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pahor Danica, Ljubljana, Avsečeva ulica 8, imenovana 9. 4. 1996, zastopa
podjetje brez omejitev, razen pri odtujevanju, obremenjevanju nepremičnin last družbe in pri odtujevanju, obremenjevanju in nakupu premičnin, katerih vrednost presega
20.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla, s soglasjem družbenika
družbe Zorana Pahorja.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
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Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.
Rg-45028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16575 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa HIDRO-ENGIN, podjetje za inženiring, zastopstva in marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška cesta 105, 1000
Ljubljana, pod št. vložka 1/24268/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5809355
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT.
Ustanovitelj: Lapajne Janez, Ljubljana,
Celovška cesta 105, vstop 7. 7. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;

4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-45095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05670 z dne 15. 12. 1995 pod št.
vložka 1/27141/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5928184
Firma: JONI Krajnc, družba za trgovino in storitve, k.d., Trzin
Skrajšana firma: JONI Krajnc, k.d.,
Trzin
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1236 Trzin, Mlakarjeva 63
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Ustanoviteljici: Kranjc Ilonka, odgovarja
s svojim premoženjem in Krajnc Brijona, ne
odgovarja, obe Ljubljana, Nanoška 18, vstopili 15. 11. 1995, vložili po 1.000 SIT.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kranjc Ilonka, imenovana 15. 11. 1995,
zastopa podjetje brez omejitev in prokuristka
Krajnc Brijona, imenovana 15. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke

Št.

porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-48480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01711 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PERISTIL, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, svetovanje, zastopanje, posredovanje, storitve in razvoj, 1230
Domžale, Ul. Matije Tomca 4, d.o.o., sedež: Ulica Matije Tomca 4, 1230 Domžale, pod št. vložka 1/20712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanoviteljev in odgovornosti, deležev, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5740967
Firma: LEDENKO & CO., trgovina, svetovanje, zastopanje in posredovanje,
d.n.o.
Skrajšana firma: LEDENKO & CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Ledenko Emil, vstop
14. 12. 1992 in Ledenko Kristijan, vstop
30. 3. 1995, oba Domžale, Ul. Matije Tomca 4, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
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belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
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drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-102568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03648 z dne 9. 12. 1996 pod št. vložka 1/28692/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5953162
Firma: ARIF – Dervišević in ostali,
družba za tradicionalne masaže-terapije ter ostale poslovne dejavnosti, k.d.,
Ljubljana
Skrajšana firma: ARIF – Dervišević in
stali, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 13
Ustanovitelja: Dervišević Arif, Ljubljana,
Kurirska 4, ki je vložil 10.000 SIT in odgovarja s svojim premoženjem, in Tanšek Dalija, Ljubljana, Mestni trg 13, ki je vložila
5.000 SIT in ne odgovarja, vstopila 8. 7.
1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dervišević Arif, imenovan 8. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
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kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

NOVO MESTO
Rg-112407
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00221 z dne 15. 9.
1997 pri subjektu vpisa VOAL, Trgovina in
zastopanje, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Cegelnica 45a, Novo mesto, pod vložno
št. 1/02187/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5577705
Sedež: 8000 Novo mesto, Cegelnica 24
Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

SLOVENJ GRADEC
Srg 97/00246
Rg-116387
Okrožno sodišče v Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00246 z dne 23. 12.
1997 pri subjektu vpisa SLOVENSKE
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ŽELEZARNE – NOŽI RAVNE, podjetje za
proizvodnjo nožev in rezil, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/03402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5439264
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, izbrisana dne 23. 12. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 8. 8. 1997.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

Št.

Srg 94/04282
Rg-200188
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04282 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/04093/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: 3 G, trgovina, izvoz-uvoz, storitve, d.o.o., Celje, Mariborska 61
Skrajšana firma: 3 G, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 61
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Gregl Franc in Gregl Marjana.
Sklep družbenikov z dne 28. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 4282/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4282/94 z dne 8. 1.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Gregl
Franc in Gregl Marjana, oba Začret 37,
Škofja vas.

CELJE
Srg 94/04254
Rg-200177
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04254 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/06052/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: KANIMA, zasebno podjetje za
trgovino, zastopanje in inženiring, d.o.o.,
Pohlinova 10, Celje
Skrajšana firma: KANIMA, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Pohlinova 10
Osnovni kapital: 140.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 28. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 4254/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4254/94 z dne 8. 1.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Brus
Marjan, Parižlje 13/a, Braslovče in Skomina Nataša, Pohlinova 10, Celje.
Srg 94/01889
Rg-200184
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01889 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/01611/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5367166
Firma: TIS ŠOLAR, d.o.o., trgovina in
servis, Laško, Strmca 81/a
Skrajšana firma: TIS ŠOLAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3270 Laško, Strmca 81/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 26. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 1889/94 z dne 19. 5. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 1889/94 z dne 8. 1.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Šolar
Franc in Šolar Tatjana, oba Strmca 81/a,
Laško.

Srg 94/03997
Rg-200189
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03997 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/03734/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5614180
Firma: GRAMIT, Inženiring, d.o.o., Prebold
Skrajšana firma: GRAMIT, d.o.o., Prebold
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3312 Prebold, Dolenja vas 89
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bratina Franc in Skok
Franc.
Sklep družbenikov z dne 20. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 3997/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3997/94 z dne 8. 1.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Bratina
Franc, Dolenja vas 89, Prebold in Skok
Franc, Gomilsko 20/a, Gomilsko.
Srg 94/01728
Rg-200190
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01728 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/00980/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: MODROST, podjetje za pomoč
ostarelim, d.o.o., Velenjska 9, Žalec
Skrajšana firma: MODROST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Velenjska 9
Osnovni kapital: 2.700 SIT
Sklep družbenika z dne 24. 3. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 1728/94 z dne 19. 5. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 1728/94 z dne 8. 1.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Muck Marija, Velenjska 9, Žalec.
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Srg 96/00445
Rg-200196
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00445 z dne 17. 11. 1997 pod
št. vložka 1/05289/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: PJA COMMERCE, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., Celje, Košnica 48a
Skrajšana firma: PJA COMMERCE,
d.o.o., Celje, Košnica 48a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Košnica 48a
Sklep družbenika z dne 30. 9. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 445/96 z dne 6. 10. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 445/96 z dne 17. 11.
1997). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Pristovšek
Jožef Marjan, Košnica 48/a, Celje.
Srg 97/01465
Rg-200200
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01465 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/04298/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5643473
Firma: GORENJE TURIZEM, turistična
agencija, d.o.o., Velenje, Partizanska 12
Skrajšana firma: Gorenje TURIZEM,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje, Srg 1046/97 z dne 31. 12. 1997.
Srg 97/01461
Rg-200204
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 97/01461 z dne 5. 1. 1998 pod št. vložka 1/00628/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:
Matična št. 5181810
Firma: GOSTINSTVO PAKA, p.o., Velenje, Rudarska 1
Skrajšana firma: GOSTINSTVO PAKA,
p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 3320 Velenje, Rudarska 1
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje, Srg 1044/97 z dne 31. 12. 1997.
Srg 97/00262
Rg-200211
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00262 z dne 17. 12. 1997 pod
št. vložka 1/04350/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zavod zaradi njegove
razdelitve na štiri dele oziroma dva zavoda s
temile podatki:
Matična št. 5055865
Firma: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
ROGAŠKA SLATINA, p.o., Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2
Skrajšana firma: VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD ROGAŠKA SLATINA
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ulica
Kozjanskega odreda 2
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Izbris zavoda zaradi njegove razdelitve
na štiri dele oziroma dva zavoda: Javni zavod otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (reg. vl.
1/6726/00) in Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina (reg. vl. 1/6730/00).
Srg 96/00801
Rg-200215
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00801 z dne 29. 12. 1997 pod
št. vložka 1/04377/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št. 5629900
Firma: GORENJE MALOPRODAJA,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12
Skrajšana firma: GORENJE MALOPRODAJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 12
Osnovni kapital: 80,626.028,80 SIT
Pripojitev h GORENJE Servis, d.o.o.,
Velenje, Partizanska 12, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 5. 9. 1996. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča,
Srg 800/96 z dne 10. 11. 1997.
Srg 94/03683
Rg-201933
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03683 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/03043/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: LESI, podjetje za intelektualne
storitve in trgovino, d.o.o., Opekarniška
10, Celje
Skrajšana firma: LESI, d.o.o., Opekarniška 10, Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Opekarniška 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 16. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 3683/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3683/94 z dne 4. 2.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Štrukelj
Silvester, Opekarniška 10, Celje.

KOPER
Srg 2960/94
Rg-37554
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GMI TRADING, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Sežana, Mirka Pirca 7, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4254/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.
Ustanovitelja Dušan Napret, Mirka Pirca
7, Sežana in Maria Bertagnon, Via Livorno
36, Brescia (BS), Italija, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med ustanovitelja v skladu z deleži, ki sta jih imela ob ustanovitvi
družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 1996
Srg 386/95
Rg-37568
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ELDER, zastopanje in servisiranje, d.o.o., Koper, Kopališko nabrežje
5, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2728/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
27. 3. 1995.
Družbenik Stojan Cosciutta, Via Fabio
Severo 8, Trst, Italija, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 1996
Srg 2652/94
Rg-38853
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KARMEL, skladiščenje, trgovina, finančne in komercialne storitve,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-3429-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.
Družbenika Sobhani Shahpour, Udine,
Via Fabio Asquini 27, Italija in Carlo Brigolin, Cosenza, Via A. Manzoni 6, Italija, 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 postopku, pripada obema družbenikoma, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 5. 1996
Srg 780/96
Rg-107613
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba BRENKO, podjetje za organizacijske, finančno računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o., Izola, Livade 5a, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3660/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice dne 2. 9. 1996.

Družbenica Brenko Astrid iz Izole, Livade 5a, izjavlja, da družba nima neporavnanih obveznosti, ne zaposlenih delavcev, oziroma urejena vsa razmerja z delavci ter da
prevzema osebno obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe
tretjim osebam.
Po prenehanju družbe se morebitna
preostala sredstva, ki ostanejo po pokritju
stroškov, prenesejo na družbenico skladno
z njenim deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklpe o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 5. 1997
Srg 3059/94
Rg-109753
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
Družba UNICA, Poslovne, računovodske in pristaniške storitve, d.o.o., Koper,
Menagement, contabilita e servizi portuali, S.r.l. Capodistria, Kampel 25/e, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/734/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 12.
1994.
Družbenika Debernardi Giuseppe, Kampel 25/e, Koper in Budak Rozana, Mlini
73, Buje, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z vloženimi vložki.
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 8. 7. 1997
Srg 94/00512
Rg-116694
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg št.
94/00512 z dne 11. 12. 1997 pod št.
vložka 1/02572/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5550190
Firma: ERAX, Transportno trgovsko izvozno in uvozno podjetje, d.o.o., Partizanska 115, Sežana
Skrajšana firma: ERAX, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 115
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Velikonja Marta, Bratuž
Nadja in Gerželj Sergij, izstop 20. 1. 1992.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku pod št. Srg 512/94
z dne 11. 12. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli Marta Velikonja, Orehovica 10,
Podnanos in Nadja Bratuž, Orehovica 3,
Podnanos.
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Srg 95/00110
Rg-116705
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00110 z
dne 11. 12. 1997 pod št. vložka
1/04371/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5887020
Firma: DAKIČ & DAKIČ, Podjetje za
kontrolo kakovosti in količine blaga,
d.o.o., Koper
Skrajšana firma: DAKIČ & DAKIČ,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Dakič Miloš in Dakič Zlatko, izstop 14. 1. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 110/95 z dne
11. 12. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Miloš in Zlatko Dakič, oba iz Kopra, Kovačevičeva 20.
Srg 551/96
Rg-200424
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba EXPO, propaganda in aranžiranje, d.o.o., Bertoki-Koper, Markova 43,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1423/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenic dne 1. 7. 1996.
Družbenice Apollonio Darija, Kraljeva 17,
Koper, Podbevšek Melita, Vojkovo nabrežje 29a, Koper in Blatnik Miranda, F. Bidovca 5, Izola, izjavljajo, da družba ni poslovala, ni sklepala pravnih poslov in ni zaposlovala in nima zaposlenih delavcev ter nima
zato nobenih neporavnanih denarnih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge obligacije in tudi nima nobenih neurejenih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakšnekoli druge obligacije in todu nima
nobenih neurejenih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev. Družbenice v celoti prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti
družbe, če bi se le-te kasneje pojavile in jih
bodo poravnale iz svojega osebnega premoženja.
Po prenehanju družbe se osnovni kapital družbe v vrednosti 2.100 SIT, kot edini
kapital družbe, prenese v celoti na družbenico Darijo Apollonio.
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 5. 1. 1998
Srg 566/96
Rg-200426
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba IMI – Ivančič Miloš & co., –
informiranje, marketing in informatika,
d.n.o., Koper, Dolga reber 26a, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3588/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 2. 7.
1996.

Št.

Družbenika Ivančič Miloš in Ivančič Radojka, oba Koper, Dolga reber 26a, izjavljata, da družba ni poslovala, zato nima neporavnanih obveznosti in nima zaposlenih delavcev. Družbenika prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih neporavnanih
obveznosti družbe, dospelih v roku enega
leta po objavi sklepa o prenehanju družbe v
Uradnem listu RS.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na
družbenika Miloša Ivančiča.
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 5. 1. 1998
Srg 522/96
Rg-200505
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba CONCORD, d.o.o., Trgovina na
debelo, Izola, Allendejava 4, Izola, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-1522-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 21. 6.
1996.
Družbenika Bojan Frančeških iz Izole,
Allendejeva 4 in Simon Kregar iz Izole, Zadružna 7, 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 postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z 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 19. 1. 1998
Srg 603/96
Rg-200506
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VALMONT, d.o.o., Trgovina in
storitve, Štorje 90, Sežana, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1-3249-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 11. 7. 1996.
Družbenik Valenčič Bogdan iz Sežane,
Stjenkova 4, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
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 19. 1. 1998
Srg 615/96
Rg-200507
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
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Družba JEZIČEK, d.o.o., prevajanje in
tečaji, Koper, Krožna cesta 52, Koper, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-1824-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice dne 18. 7. 1996.
Družbenica Čurin Glendina, Veluščkova
ulica 7, Koper (do sedaj Krožna c. 52, Koper), izjavlja da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, 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 19. 1. 1998
Srg 94/03139
Rg-200525
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03139 z
dne 10. 12. 1997 pod št. vložka
1/03595/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5744709
Firma: SOJ, steklarstvo, proizvodnja
stavbnega pohištva in trgovina, d.o.o.,
Studeno 97a, Postojna
Skrajšana firma: SOJ, d.o.o., Studeno-Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Studeno 97a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ostanek Janko, izstop
1. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3139/94 z
dne 10. 12. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ostanek Janko, Studeno 97a, Postojna.
Srg 669/96
Rg-200906
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VENEX – trgovina na debelo
in proizvodnja kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o., Dolnji Zemon 77, Ilirska
Bistrica, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2238/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
16. 12. 1997.
Družbenika Nadoh Vesna in Nadoh Ljubo, oba Dolnji Zemon 77, Ilirska Bistrica,
izjavljata, da družba nima neplačanih obveznosti oziroma so plačane vse obveznosti, da
družba ni imela in nima zaposlenega nobenega delavca in ni razmerij iz tega naslova.
Družbenika prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe predstavlja vplačana
osnovna vloga, vplačana ob ustanovitvi, ki
se po končanem postopku vrne ustanoviteljema.
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 27. 1. 1998
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Srg 1664/97
Rg-200908
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba JERA, Zavarovalni posli,
d.o.o., Pervanjeva 12, Ankaran, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1358/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 15. 10.
1997.
Družbenik Jecić Radmilo, Ankaran, Pervanjeva ul. 12, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik
Jecić Radmilo.
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 27. 1. 1998
Srg 1663/97
Rg-200910
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ASTRAL, Podjetje za poslovne, trgovske in agencijske storitve,
d.o.o., Pervanjeva ul. 12, Ankaran, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/775/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 23. 10.
1997.
Družbenik Jecić Radmilo, Ankaran, Pervanjeva ul. 12, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe prevzame edini družbenik Jecić Radmilo.
Družbenik prevzame tudi vse terjatve
družbe, sredstva na žiro računu in skladno s
6. členom najemne pogodbe z dne 11. 12.
1995 sklenjene z najemodajalcem Jadroagentom, d.d., Pomorsko agencijo, tudi vse
pravice in obveznosti iz najemne pogodbe
za poslovne prostore v Verdijevi ul. 1 v Kopru. Družbenik prevzame terjatev družbe do
Franza Hascheja, Loibegg 43, 9141 Ederndorf, Avstrija, ki je bila družbi priznana s
pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v
Ljubljani, št. Pl 18/95 z dne 13. 6. 1995.
Družbenik prevzame tudi delež v družbi Informinwest, družba za audiovizualne komunikacije, d.o.o., Koper, ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru
pod vl. št. 1/3673/00.
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 27. 1. 1998
Srg 95/00592
Rg-200931
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00592 z
dne 5. 1. 1998 pod št. vložka 1/01629/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5441749
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Firma: ALPAON, umetniško-propagandni studio, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ALPAON, d.o.o.,
Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Izolska vrata 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Fredi, Kotnik Lidija,
Kocjančič Majda, Bandelj Rihard in Gašič
Dragan, izstop 18. 5. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 592/95 z dne
5. 1. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe se prenese na
vse družbenike, proporcionalno z njihovimi
deleži v družbi.
Srg 96/00314
Rg-200943
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00314 z
dne 22. 12. 1997 pod št. vložka
1/04863/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5858348
Firma: SGS ADRIATICA, poduzeće za
ugovornu kontrolu robe, d.d., Rijeka, Fiorello la Guardia 13 – podružnica Koper
Skrajšana firma: SGS ADRIATICA, d.d.,
Rijeka – podružnica Koper
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 23
Ustanovitelj: SGS Adriatica, poduzeće za
ugovornu kontrolu robe, d.d., Rijeka, izstop
20. 11. 1995.
Pod št. Srg 314/96 dne 22. 12. 1997
se izbriše podružnica na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 20. 11. 1995.

KRANJ
Srg 1031/97
Rg-200761
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1031/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 1. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3330/00 vpiše izbris družbe
PROTTES, proizvodno-storitvene dejavnosti, d.o.o., Blejska Dobrava, s sedežem Blejska Dobrava 86 A, Blejska Dobrava, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 1998
Srg 1026/97
Rg-200763
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1026/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 1. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2310/00 vpiše izbris družbe REPAIR, podjetje za proizvodnjo, obnovo,
blagovni promet, uvoz in izvoz, Kranj,
d.o.o., s sedežem Pševska 2/d, Kranj,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 1998

Srg 1227/97
Rg-200765
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1227/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 1. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3419/00 vpiše izbris družbe
KERŽAN, trgovina in storitve, d.o.o., s
sedežem Goričica 3, Preddvor, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 1998
Srg 1266/97
Rg-200766
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1266/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 1. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2583/00 vpiše izbris družbe ŽUN,
podjetje za trgovino, strojništvo, kinologijo, turizem in šport, d.o.o., Kranj, s sedežem Kocjanova 18a, Kranj, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 1998
Srg 27/98
Rg-200768
Družba MATEN, podjetje za svetovalno dejavnost in trgovino, d.o.o., Radovljica, s sedežem Kranjska 13, Radovljica,
vpisana na reg. vl. št. 1/4651/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Lavrič Mateja, Sebenje 86, Bled in Poček Martin, Gradnikova 85, Radovljica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 1998
Srg 97/01648
Rg-200847
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01648 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/00243/06 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela s temile podatki:
Matična št. 5146763
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, n.sol.o., TOZD Gozdno avtoprevozništvo in delavnice Sp. Gorje, n.sub.o.
Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: 4247 Zgornje Gorje, Spodnje
Gorje 1
Osnovni kapital: 1 SIT
Izbris TOZD zaradi vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja.
Srg 97/01647
Rg-200848
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01647 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/00243/05 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela s temile podatki:
Matična št. 5146763
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, n.sol.o., TOZD Gozdno, gradbeništvo Bled, n.sub.o.
Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska c. 19
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Izbris TOZD zaradi vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja.
Srg 97/01646
Rg-200849
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01646 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/00243/03 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela s temile podatki:
Matična št. 5146763
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, n.sol.o., TOZD Gozdarstvo Jesenice, n.sub.o.
Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Tomšičeva
c. 68
Izbris TOZD zaradi vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja.
Srg 97/01645
Rg-200850
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01645 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/00243/02 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela s temile podatki:
Matična št. 5146763
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, n.sol.o., TOZD Gozdarstvo Pokljuka, n.sub.o.
Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: 4260 Bled, Triglavska c. 47
Izbris TOZD zaradi vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja.
Srg 97/01644
Rg-200851
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01644 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/00243/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela s temile podatki:
Matična št. 5146763
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, n.sol.o., TOZD Gozdarstvo Bohinj,
n.sub.o.
Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Grajska ul. 10
Izbris TOZD zaradi vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja.
Srg 142/98
Rg-201804
Družba ORBITAL, trgovina, servis,
marketing, potniški prevozi, turizem,
d.o.o., s sedežem v Železnikih, Log 9,
vpisana na reg. vl. št. 1/3986/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jelenc Janez, Železniki, Log 9.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 2. 1998
Srg 1298/97
Rg-201810
Družba FLOT, steklarstvo in trgovina,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, Lipica 8, vpisana na reg. vl. št. 1/3309/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Rejc
Mojca, Lipica 8, Škofja Loka.
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Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 1998
Srg 967/97
Rg-201811
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 967/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
4. 2. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2437/00 vpiše izbris družbe ALPLES, prodajni center Železniki, d.o.o.,
Železniki, s sedežem v Železnikih, Češnjica 48, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 1998
Srg 775/97
Rg-201812
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 775/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 2. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2109/00 vpiše izbris družbe
KRAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem Trata 40, Škofja Loka, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 2. 1998

KRŠKO
Srg 924/94
Rg-17209
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ANDOLŠEK, trgovina, storitve
in proizvodnja, Sevnica, d.o.o., preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Andolšek Jernej, Naselje
heroja Maroka 10, Sevnica, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT prenese v celoti na Andolšek Jerneja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 6. 1995

LJUBLJANA
Srg 4444/94
Rg-54
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
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UV, d.o.o., Podjetje za arhitekturo in
holografijo, Ljubljana, Rezijanska 13,
reg. št. vl. 1/13157/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bruno Urh, Kočevje,
Mestni log III/3 in Tamara Voljić, Ljubljana,
Angelce Ocepek 5, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT, prenese v celoti na oba 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
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 1995
Srg 94/16916
Rg-55
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba Podjetje za uvoz-izvoz, trgovino, prevoz in popravila ŠEGA, d.o.o., Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Boris Šega, Bratovševa
ploščad 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 1997
Srg 94/19299
Rg-56
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba FIRŠT – POLAK, podjetje za
uvoz-izvoz, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Valvasorjeva 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Firšt, Valvasorjeva 5, Ljubljana in Pavel Polak, Na jami 5,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega do ene polovice.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 1997
Srg 05539/94
Rg-57
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
KOTEN, trgovsko podjetje, d.o.o., Litija, Tenetiše 24, reg. št. vl. 1/20076/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rudi Kozlevčar, Tenetiše
24, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
114.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe 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
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 1995
Srg 05536/94
Rg-58
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ROYAL, trgovina, turizem, gostinstvo
in proizvodnja, Vodice, d.o.o., Ob jami 2,
Vodice, reg. št. vl. 1/11719/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Franci Baliž, Ob jami 2,
Vodice, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe 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
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 1995
Srg 96/02535
Rg-102142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02535 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/15101/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: FLASH FOTO, podjetje za fotografske storitve in trgovino, d.o.o.,
Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: FLASH FOTO, d.o.o.,
Šmartno pri Litiji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Staretov trg 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Femec Stojan in Škrabanja Nikolaj, izstop 17. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Femec Stojan, Bartlova 4, Šmartno pri
Litiji in Škrabanja Nikolaj, Staretov trg 18,
Šmartno pri Litiji.
Srg 96/05962
Rg-115354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05962 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/22939/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: B-TEM, d.o.o., podjetje za projektiranje, trgovino, posredovanje in zastopanje
Skrajšana firma: B-TEM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Okrogarjeva 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Žarković Boris, izstop
18. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 18. 11. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Žarković Boris, Omera Maslića 16b, Sarajevo.
Srg 94/08206
Rg-115700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08206 z dne 5. 12. 1997 pod št. vložka 1/06033/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ELIS, družba za svetovanje in
izvajanje elektroinstalacijskih del in naprav, prevoz blaga in taxi službe, d.o.o.,
Kamnik, Cankarjeva 20
Skrajšana firma: ELIS, d.o.o., Kamnik,
Cankarejva 20
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Cankarjeva 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Muharemovič Nazmi in Muharemovič Šuštar Darja, izstop 11. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Muharemovič Nazmi in Muharemovič
Šuštar Darja, oba Cankarjeva 20, Kamnik.
Srg 95/00824
Rg-115907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/00824 z dne 10. 12. 1996 pod št. vložka 1/02741/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ORIKS, Komercialno finančne
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ORIKS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Testen Anton, izstop 31. 1.
1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Testen Anton, Brodarjev trg 20, Ljubljana.
Srg 97/01350
Rg-116603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01350 z dne 23. 12. 1997 pod št. vložka 1/08057/04 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5393663003
Firma: JESIH & ŠUBIC, d.o.o., Ljubljana, Mak market, Koper
Skrajšana firma: JESIH & ŠUBIC
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Levji trg 1-3
Ustanovitelj: Jesih & Šubic, d.o.o., Ljubljana, izstop 27. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1996 o
prenehanju podružnice po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družba Jesih & Šubic, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana.
Srg 94/18763
Rg-200073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18763 z dne 29. 12. 1997 pod št. vložka 1/17525/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5605440
Firma: SCT-NIZKE GRADNJE, d.o.o.,
Slovenčeva 22, Ljubljana
Skrajšana firma: SCT-NG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 22
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, p.o., izstop 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzelo Splošno gradbeno podjetje Slovenija
ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
Srg 97/06975
Rg-200128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06975 z dne 11. 12. 1997 pod št. vlož-
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ka 1/25121/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
Poslovnem sistemu Mercator, d.d., Ljubljana, vl. št. 1/2785/00, s temile podatki:
Matična št. 5825245
Firma: MULTI – DATA, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MULTI – DATA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mercator – Contal, d.d.,
Mercator – Konsum, d.d., Mercator – Catering, d.d., Mercator – Mego, d.d., Mercator – Slosad, d.d. in Mercator Steklo, d.d.,
izstopili 21. 1. 1997.
Izbris družbe zaradi pripojitve k podjetju
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
(vl. št. 1/2785/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 21. 1. 1997.
Srg 97/05310
Rg-200395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05310 z dne 17. 11. 1997 pod št. vložka 1/11841/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5481457
Firma: AMIA, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Jevnica 6, Kresnice
Skrajšana firma: AMIA, d.o.o., Jevnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Jevnica 6
Osnovni kapital: 1,667.600 SIT
Ustanoviteljica: Šarbek Vesna, izstop
19. 9. 1997.
Sklep ustanoviteljice z dne 19. 9. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Vesna Šarbek, Kresnice, Jevnica 6.
Srg 95/03113
Rg-200660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03113 z dne 16. 10. 1997 pod št. vložka 1/15494/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KGK, Kovinska galanterija,
d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: KGK, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Uskoška 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Lindič Jože in Ilc Pavle,
izstop 29. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 5. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Lindič Jože, Gozdna cesta 3, Dolga vas, Kočevje in Ilc Pavle, Uskoška 7, Kočevje.
Srg 96/02618
Rg-200661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02618 z dne 11. 11. 1997 pod št. vlož-

Št.

ka 1/16779/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
podjetju OMIKEM, d.o.o., Ljubljana,
(1/2448/00), s temile podatki:
Firma: IVICHEM, d.o.o., podjetje za
mednarodno trgovino
Skrajšana firma: IVICHEM, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Pod Gozdom
c. VI/21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Obranovič Ivana, izstop
25. 4. 1994.
Pripojitev k OMIKEM, podjetje za marketing, trgovino in kooperacijo, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 35 (št. reg. vl.
1/2448/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 25. 4. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 97/06642
Rg-200703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06642 z dne 28. 11. 1997 pod št. vložka 1/16779/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča poslovno enoto s temile
podatki:
Firma: IVICHEM, d.o.o., podjetje za
mednarodno trgovino Grosuplje, Poslovna enota Ljubljana, Dolenjska c. 35
Skrajšana firma: IVICHEM, d.o.o., Grosuplje, PE Ljubljana
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c. 35
Izbris poslovne enote, ker je bila družba
IVICHEM, d.o.o., podjetje za mednarodno
trgovino, Grosuplje, Pod Gozdom c. VI/21,
dne 11. 11. 1997, izbrisana zaradi pripojitve k družbi OMIKEM, podjetje za marketing, trgovino in kooperacijo, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 35 (št. reg. vl.
1/2448/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 25. 4. 1994.
Srg 98/00219
Rg-200917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00219 z dne 19. 1. 1998 pod št. vložka 1/00216/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi IUV, d.d., Vrhnika, s temile podatki:
Matična št. 5036976
Firma: KONFEKCIJA Logatec, Industrija lahke konfekcije Logatec, p.o.
Skrajšana firma: KONFEKCIJA Logatec, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška c. 3
Izbris zaradi pripojitve k družbi IUV, Industrija usnja Vrhnika, d.d., vl. št.
1/00732/00.
Srg 97/04641
Rg-201043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04641 z dne 5. 1. 1998 pod št. vložka
1/21102/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VIVA MODA FOOD, trgovsko in
gostinsko podetje, d.o.o., Prelog 128, Ihan
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Skrajšana firma: VIVA MODA FOOD,
d.o.o., Prelog
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Prelog 128
Osnovni kapital: 100.338 SIT
Ustanovitelja: Peterka Marija in Peterka
Dušan, izstop 25. 7. 1997.
Sklep skupščine z dne 25. 7. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Marija Peterka in Dušan Peterka, oba
Krožna pot 46, Domžale.
Srg 96/02203
Rg-201477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02203 z dne 4. 12. 1997 pod št. vložka 1/15614/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BELINKA, svetovalne in finančne storitve, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: BELINKA, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Zasavska
cesta 95
Osnovni kapital: 56.000 SIT
Ustanovitelji: Sečnik Rok, Cerar Marjan,
Zdovc Silvo, Zalar Marjan, Mivšek Luka, Rožič Štefan, Vidmar Boris, Lipuš Drago, Paš
Branko, Nabrgoj Jurij, Gregorc Andrej, Murko Branko, Filipič Janez, Jerše Milojka,
Kmet Miran, Gregorka Matija, Doma Anton,
Kušar Miha, Belič Janez, Flajs Slavko, Peterka Pavle, Petan Roman, Soršek Irena,
Berčič Frančiška, Ložar Matevž, Valetič Jože in Svete Silvo, izstop 3. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 3. 6. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Sečnik Rok, Goluhova 13, Ljubljana,
Cerar Marjan, Novo Polje c. IV/38, Ljubljana, Zdovc Silvo, Rafolče 16a, Lukovica, Zalar Marjan, Ilešičeva 11, Ljubljana-Črnuče,
Mivšek Luka, Pšata 36, Dol pri Ljubljani,
Rožič Štefan, Borova 17, Vir pri Domžalah,
Vidmar Boris, Novo Polje c. VII/111, Ljubljana, Lipuš Drago, Kamniška 57, Preserje
pri Kamniku, Paš Branko, Oražnova 41,
Ljubljana, Nabrgoj Jurij, Mlinska pot 16,
Ljubljana-Črnuče, Gregorc Andrej, Pšata
88, Dol pri Ljubljani, Murko Branko, Rova
19, Radomlje, Filipič Janez, Beričevo 23d,
Dol pri Ljubljani, Jerše Milojka, Celjska 10,
Ljubljana, Kmet Miran, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana-Črnuče, Gregorka Matija,
Gregorčičeva 11, Radomlje, Doma Anton,
Tominškova 17, Ljubljana-Črnuče, Kušar
Miha, Dolenjska c. 110, Ljubljana, Belič
Janez, Rožna dolina c. XXI/14, Ljubljana,
Flajs Slavko, Groharjeva 16, Kamnik, Peterka Pavle, Dolsko 51a, Dol pri Ljubljani,
Petan Roman, Kraljeva 12, Ljubljana-Črnuče, Soršek Irena, Soteška pot 93, Ljubljana-Črnuče, Berčič Frančiška, Sp. Gameljne 27b, Šmartno pod Šmarno Goro, Ložar
Matevž, Zaboršt 9, Dol pri Ljubljani, Valetič
Jože, Abramova 12, Ljubljana in Svete Silvo, Malči Beličeve 145, Ljubljana.
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Srg 97/04257
Rg-201486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04257 z dne 30. 12. 1997 pod št. vložka 1/19518/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5660548
Firma: BIROPLAST, trgovina, kletarstvo, vinogradništvo, d.o.o., Zoranina
16, Domžale
Skrajšana firma: BIROPLAST, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Zoranina 16
Osnovni kapital: 54,924.000 SIT
Ustanovitelj: Bitenc Roman, izstop 30. 6.
1997.
Sklep skupščine z dne 30. 6. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Bitenc Roman, Zoranina 16, Domžale.
Srg 98/00210
Rg-201728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00210 z dne 21. 1. 1998 pod št. vložka 1/16781/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi
INTERLUX
TRADE,
d.o.o.
(1/12072/00), s temile podatki:
Matična št. 5651735
Firma: INTERLUX TRADE, Trgovina in
storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: INTERLUX TRADE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 17
Osnovni kapital: 2,086.732 SIT
Ustanovitelj: INTERLUX LIGHTING,
d.o.o., zunanja in notranja trgovina, izstop
16. 7. 1997.
Izbris družbe zaradi pripojitve k INTERLUX TRADE, d.o.o., Ljubljana, vl. št.
1/12072/00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 7. 1997.

MARIBOR
Srg 98/00084
Rg-201539
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00084 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/02408/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k družbi METALNA
MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije,
montaža in storitve, d.d. s temile podatki:
Matična št. 5382254
Firma: METALNA-KOVINAR, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Poljska cesta 2
Osnovni kapital: 37,262.755,30 SIT
Ustanoviteljica: METALNA MARIBOR,
strojegradnja, konstrukcije, montaža in storitve, d.d., izstop 30. 12. 1997.
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Dne 21. 1. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi METALNA
MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije,
montaža in storitve, d.d., Maribor, Zagrebška 20, vpisani v registrski vložek 1/480-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.
Srg 98/00083
Rg-201540
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00083 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/02407/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k družbi METALNA
MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije,
montaža in storitve, d.d. s temile podatki:
Matična št. 5382262
Firma: METALNA-SERIVS, proizvodnja
in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jaskova ulica 18
Osnovni kapital: 44,713.087,40 SIT
Ustanoviteljica: METALNA MARIBOR,
strojegradnja, konstrukcije, montaža in storitve, d.d., izstop 30. 12. 1997.
Dne 21. 1. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi METALNA
MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije,
montaža in storitve, d.d., Maribor, Zagrebška 20, vpisani v registrski vložek 1/480-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.
Srg 98/00085
Rg-201541
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00085 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/03419/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k družbi METALNA
MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije,
montaža in storitve, d.d. s temile podatki:
Matična št. 5451876
Firma: METALNA, tovarna avtožerjavov in strojev, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jaskova 18
Osnovni kapital: 129,580.680,60 SIT
Ustanoviteljica: METALNA MARIBOR,
strojegradnja, konstrukcije, montaža in storitve, d.d., izstop 30. 12. 1997.
Dne 21. 1. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi METALNA
MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije,
montaža in storitve, d.d., Maribor, Zagrebška 20, vpisani v registrski vložek
1/480-00 Okrožnega sodišča v Mariboru.
Srg 97/00502
Rg-201544
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00502 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/06157/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5640296
Firma: TT AVTOMATIKA, podjetje za
procesni in računalniški inženiring,
d.o.o.
Skrajšana firma: TT AVTOMATIKA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Bezenškova
ulica 66

Osnovni kapital: 1,640.703 SIT
Ustanovitelj: Terzič Igor, izstop 8. 1. 1998.
Srg 97/00296
Rg-201560
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00296 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/06427/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5657628
Firma: GORENJE SANPLAST, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GORENJE SANPLAST,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Smolnik 17
Osnovni kapital: 38,629.991 SIT
Ustanovitelj: GORENJE METALPLAST,
d.o.o., izstop 29. 12. 1997.
Srg 97/00295
Rg-201563
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00295 z dne 12. 1.
1998 pod št. vložka 1/06417/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5657636
Firma: GORENJE TEHNOPLAST, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Smolnik 17
Osnovni kapital: 4,100.891 SIT
Ustanovitelj: GORENJE METALPLAST,
d.o.o., izstop 29. 12. 1997.
Srg 98/00034
Rg-201590
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00034 z dne 13. 1.
1998 pod št. vložka 1/03282/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve k družbi
KREBE-TIPPO, d.o.o., Maribor, s temile
podatki:
Matična št. 5442931
Firma: TIPPO SERVIS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIPPO SERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Turnerjeva 17
Osnovni kapital: 27,544.000 SIT
Ustanovitelja: Krepek Leopold in Bezjak
Edvard, izstop 23. 12. 1997.
Dne 13. 1. 1998 se vpiše prenehanje
družbe
zaradi
pripojitve
k
družbi
KREBE-TIPPO, tovarna industrijske pralne in
procesne opreme, d.o.o., Maribor, Špelina
19, vpisani v registrski vložek 1/9085-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.
Srg 97/02131
Rg-201692
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/02131 z dne 31. 12.
1997 pod št. vložka 1/09196/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih s temile podatki:
Matična št. 5268796
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine Slovenska Bistrica
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Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10
Ustanoviteljica: Skupščina občine Slovenska Bistrica, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe 2. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč občine Slovenska
Bistrica.
Srg 97/02133
Rg-201696
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/02133 z dne 31. 12.
1997 pod št. vložka 4/00015/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih s temile podatki:
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine Lenart
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Trg osvoboditve 7
Ustanoviteljica: Občina Lenart, izstop
31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe 2. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč občine Lenart.

MURSKA SOBOTA
Srg 1337/94
Rg-200422
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Podjetje za trgovino in storitve, PROGAPROMET, Murska Sobota, d.o.o., vpisano v sodni register tukajšnjega sodišča
pod vl. št. 1/1037/00, preneha po skrajšanem postopku zakona o gospodarskih družbah po sklepu družbenice z dne 28. 12.
1994.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Nataša Ščap, Murska Sobota, Ob progi
53, kot družbenica prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Natašo Ščap.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenica, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 1. 1998
Srg 97/00677
Rg-201026
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00677 z dne 15. 12.
1997 pod št. vložka 1/02236/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k Pomurski investicijski družbi, d.d., Kocljeva 14a, Murska Sobota, s
temile podatki:
Matična št.: 5944147

Št.

Firma: Pomurska investicijska družba 3, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kocljeva 14a
Osnovni kapital: 690,257.000 SIT
Ustanoviteljica: Pomurska družba za
upravljanje skladov, d.d., izstop 15. 12.
1997.
Člani nadzornega sveta: Huber Franc,
Pojbič Karel in Žalik Cveto, izstopili 15. 12.
1997.
Dne 15. 12. 1997 je bila družba izbrisana iz registra zaradi pripojitve k Pomurski
investicijski družbi, d.d., Kocljeva 14a, Murska Sobota, ki je vpisana v registrskem vložku tukajšnjega sodišča 1/2132/00.
Srg 96/00061
Rg-201027
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00061 z dne 15. 12.
1997 pod št. vložka 1/02015/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5846412
Firma: SILE, podjetje za proizvodnjo,
trgovino na debelo in drobno, gostinstvo, turizem, transport in špedicijo, Černelavci, d.o.o.
Skrajšana firma: SILE, Černelavci,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černelavci, Dalmatinova 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Sukič Štefan, izstop 15. 12.
1997.
Sklep ustanovitelja z dne 26. 1. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 15. 12. 1997 je bila družba izbrisana iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe
je prevzel Štefan Sukič, Černelavci, Dalmatinova 17.
Srg 96/00270
Rg-201029
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00270 z dne 15. 12.
1997 pod št. vložka 1/01019/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5510589
Firma: MANUAL – storitveno podjetje,
Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: MANUAL, Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska ulica 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Sandreli Jožef in
Horvat Jožef, izstop 15. 12. 1997.
Sklep družbenikov z dne 22. 8.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Dne 15. 12. 1997 je bila družba izbrisana iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe
sta prevzela Jožef Horvat Sandreli, Gregor-
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čičeva ul. 55, Murska Sobota in Jožef Horvat, Černelavci, Pušča 159.
Srg 97/00134
Rg-201033
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00134 z dne 15. 12.
1997 pod št. vložka 1/00626/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5401496
Firma: SPIL, proizvodnja in trgovina s
plastiko in izdelki, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: SPIL, Murska Sobota,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Severjeva 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Špilak Jože, izstop 15. 12.
1997.
Sklep ustanovitelja z dne 6. 3. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 15. 12. 1997 je bila družba izbrisana iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznost izbrisane družbe je
prevzel Špilak Jožef, Murska Sobota, Severjeva ulica 19.

PTUJ
Srg 97/00355
Rg-201287
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00355 z dne 29. 12. 1997 pod
št. vložka 1/00902/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča prevzeto družbo s temile podatki:
Matična št.: 5036267
Firma: OPTYL, optični proizvodi, d.o.o.
Skrajšana firma: OPTYL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ljutomerska 38a
Ustanovitelj: Carrera Optic, proizvodnja
očal, d.o.o., izstop 11. 12. 1997.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi Carrera Optyl, proizvodnja očal, d.o.o., Ormož.
Pripojitev je bila vpisana dne 23. 12. 1997.
Srg 95/00189
Rg-201293
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00189 z dne 12. 1. 1998 pod
št. vložka 1/07519/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5722489
Firma: M & B KAMMIT, podjetje za
marketing in storitveno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: M & B KAMMIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Vodova 12
Osnovni kapital: 123.000 SIT
Ustanovitelj: Kampuš Mitja, izstop 4. 6.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kampuš Mitja, Vodova 12, Ptuj.
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Srg 94/04660
Rg-201294
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04660 z dne 12. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06052/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5641047
Firma: ANEA, proivzodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ANEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Podvinci 121 e
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Fištravec Anka in Fištravec Roman, izstop 4. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Fištravec Roman in Fištravec Anka, oba
Podvinci 121 e, Ptuj.
Srg 95/00007
Rg-201297
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00007 z dne 29. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03567/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5472229
Firma: TGT TARA, trgovsko, gostinsko
in transportno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TRG TARA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2256 Juršinci, Zagorci 61 b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Brodnjak Miranda, izstop
23. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Brodnjak Miranda, Hajdoše 56 a,
Ptuj.
Srg 94/06297
Rg-201301
Okrožno sodišče na Ptuju je s
sklepom Srg št. 94/06297 z dne 12. 1.
1998 pod št. vložka 1/04446/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo
zaradi prenehanja po skrajšanem s temile
podatki:
Matična št.: 5545226
Firma: AGROKEMIJA, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROKEMIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Gobučeva 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Gajser Janez, izstop 23. 7.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Gajser Janez, Gubčeva 27, Ptuj.
Srg 94/06115
Rg-201302
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06115 z dne 12. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06154/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5645573
Firma: JANI & AVTO, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JANI & AVTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2281 Markovci, Stojnci 142
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Janezek, izstop
30. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Golob Janezek, Stojnci 142, Markovci.
Srg 98/00028
Rg-201307
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00028 z dne 29. 1. 1998 pod
št. vložka 4/00017/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja na podlagi zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:
Matična št.: 5255988
Firma: Sklad stavbnih zemljišč Občine Ptuj
Skrajšana firma: sklad
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Prešernova 29
Ustanoviteljica: Občina Ptuj, izstop
31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe II. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč občine Ptuj.
Srg 98/00026
Rg-201308
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00026 z dne 28. 1. 1998 pod
št. vložka 4/00012/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja na podlagi zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine
Ormož
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2270 Ormož, Kolodvorska 9
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ormož, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe II. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) po uradni
dolžnosti izbriše iz sodnega registra Sklad
stavbnih zemljišč občine Ormož.
Srg 97/00233
Rg-201313
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00233 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa DELTA BIROMATIKA,
d.o.o., – v stečaju, sedež: Ormoška cesta 30, 2250 Ptuj, pod. vložno št.
1/01054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaključek stečajnega postopka in
izbris iz sodnega registra s temile podatki:
Matična št.: 5297753
Firma: DELTA BIROMATIKA, d.o.o.
Skrajšana firma: BIROMATIKA, d.o.o.
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, izstop 19. 8. 1997.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu Okrožnega sodišča

na Ptuju št. St. 7/94 z dne 23. 7. 1997
(sklep postal pravnomočen dne 19. 8.
1997).

SLOVENJ GRADEC
Srg 98/00019
Rg-200509
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00019 z dne 13. 1.
1998 pod št. vložka 4/00013/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklad na
podlagi 2. odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih s temile podatki:
Matična št. 5263824
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine Radlje ob Dravi
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7
Ustanoviteljica: Skupščina občine Radlje
ob Dravi, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe 2. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč občine Radlje ob
Dravi.
Srg 98/00018
Rg-200510
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00018 z dne 13. 1.
1998 pod št. vložka 4/00011/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklad na
podlagi 2. odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih s temile podatki:
Matična št. 5268672
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine Ravne na Koroškem
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ravne na Koroškem, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe 2. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč občine Ravne na
Koroškem.
Srg 98/00016
Rg-200512
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00016 z dne 13. 1.
1998 pod št. vložka 4/00018/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklad na
podlagi 2. odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih s temile podatki:
Matična št. 5255767
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine Slovenj Gradec
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Meškova 21
Ustanoviteljica: Skupščina občine Slovenj Gradec, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določbe 2. odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč občine Slovenj Gradec.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 021-3/98-34/2
Ob-1234
Statut oziroma pravila sindikata družbe
TIM, Tovarne izolacijskega materiala,
d.d., Laško, s sedežem v Sp. Rečici 77,
Laško, ki je bil sprejet dne 27. 11. 1997,
se hrani pri Upravni enoti Laško in je vpisan
pod zap. št. 35 pod imenom:
– sindikat Kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
– sindikat TIM, Tovarne izolacijskega materiala, d.d., Laško.

Razglasi sodišč
Dražbeni oklici
St 18/95-79
S-142
To sodišče v skladu z določilom člena
154/II in III zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžnikom Tesnila, Engineering, export-import,
d.o.o. – v stečaju, Slovenska vas 5, Šentrupert, razglaša
dražbeni oklic
Dne 15. 4. 1998 ob 14. uri bo v prostorih Finra, finančno računovodske storitve in
consulting Sevnica, d.o.o., Trg svobode 9,
Sevnica, javna dražba stečajnega dolžnika.
1. Predmet dražbe je prodaja dolžnikovega premoženja, ki tvori celoto, ki jo sestavljajo:
– prostori v stavbi Slovenska vas 5, ki so
v delitvenem načrtu označeni s črko A, kakor to izhaja iz cenitve št. 10/97 sodnega
cenilca Janka Zemljaka, dipl. inž. gr., z dne
16. 6. 1997,
– solastniški delež do ene polovice kotlovnice, sanitarij v nadstropju s pripadajočim hodnikom in pripadajočega funkcionalnega zemljišča, kar je vpisano v z.k. vložku
št. 851 k.o. Bistrica,
– 66 kosov opreme, ki je navedena v
priloženem seznamu od zaporedne številke
1 do zaporedne številke 66.
Poslovni prostori so deloma oddani v najem.
2. Izklicna cena za tako določen predmet prodaje znaša 38,470.000 SIT.
3. Ogled nepremičnin in opreme je mogoč po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem po tel. 0608/81-704 ali faksu
0608/41-088.
Pogoji sodelovanja na dražbi
Dražbe se lahko udeležijo vse pravne
osebe, ki imajo svoj sedež v Republiki Slo-

Št.

veniji in fizične osebe, ki so njeni državljani,
vsi pod pogojem pravočasnega plačila
varščine.
Dražitelji morajo najmanj tri dni pred dnevom dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na žiro račun stečajnega dolžnika št. 52120-690-68328, kar dokažejo s
potrjenim izvodom prenosnega naloga.
Varščina se dražitelju, ki na dražbi uspe,
všteje v kupnino, ostalim pa se v roku tri dni
po dražbi brez obresti vrne. Dražitelju, ki na
dražbi uspe, pa v roku ne sklene posebne
pisne pogodbe ali ne plača kupnine, se
varščina ne vrne, prodaja pa se razveljavi.
Dražitelj, ki na dražbi uspe, je dolžan
skleniti posebno pisno pogodbo o nakupu v
roku 8 dni po končani dražbi, kupnino pa je
dolžan v celoti plačati v 15 dneh po dražbi.
Prometni davek ni vštet v ceno in bremeni kupca, prav tako ga bremenijo vsi drugi
stroški, povezani s sklenitvijo pogodbe in
prenosom lastništva na ime kupca.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje bo izvršen po plačilu celotne kupnine.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 3. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
St 4/96
S-132
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Vitik, Tovarna izvijačev Kobarid,
d.o.o. – v stečaju, Kobarid, se zaključi,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 3. 1998
St 20/97
S-133
To sodišče je dne 4. 3. 1998 s sklepom
opr. št. St 20/97 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tablibo, Družba za finančne in trgovske storitve, d.o.o., Maribor,
Glavni trg 17.
Odslej firma glasi Talibo Družba za finančne in trgovske storitve, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Glavni tg 17.
Za stečajnega upravitelja je določen Janez Rupnik, diplomirani ekonomist, stan.
Strossmayerjeva 32b, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 6.
1998 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 3. 1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 1998
St 39/96-54
S-134
To sodišče je s sklepom opr. št. St
39/96 z dne 4. 3. 1998 po prvem odstav-
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ku 170. člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97, ZPPSL) odločilo, da se nadaljnje
vnovčenje razdelitvene mase ustavi in stečajni postopek proti stečajnemu dolžniku
Creative Dare Company, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, posredovanje, uvoz
in izvoz, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ljubljanska 17/a, zaključi, ker bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču
V Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 1998
St 5/97
S-135
To sodišče razpisuje drugi narok za
preizkus terjatev v stečajnem postopku nad
dolžnikom LIPA, podjetje v zasebni lasti
za trgovino na debelo in drobno in proizvodnjo izdelkov iz kovine, tekstila, usnja, plastike in papirja, d.o.o., Ul. Heroja
Lacka 5, Ptuj – v stečaju, za dne 21. 4.
1998, ob 9. uri v sobi 26/II, tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 3. 1998
St 13/97
S-136
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika Lesna industrija Idrija, d.o.o., Spodnja Kanomlja,
Spodnja Idrija, dne 20. 4. 1998 ob 11.30 v
sobi 110/I tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču v
sobi št. 114/I vsak delovni dan od 8. do
16. ure.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 3. 1998
St 10/93-120
S-137
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika IMP Blisk Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, opr. št. St 10/93 bo četrti
narok za preizkus terjatev dne 6. 4. 1998.
Narok bo pri tukajšnjem sodišču v Murski
Soboti v sobi št. 12 s pričetkom ob 14. uri.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 3. 1998
St 66/97-12
S-138
To sodišče je s sklepom St 66/97 dne
11. 3. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Termika montaža, d.o.o., Kamniška 25, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave,
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 6. 1998 ob 14. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 3. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1998
St 10/97
S-139
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gradbeno-obrtno podjetje Ajdovščina, d.d., – v stečaju, Ajdovščina, bo drugi
narok za preizkus terjatev v četrtek, 2. 4.
1998 ob 13. uri v sobi 310/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 1998
St 1/97
S-140
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gorica elementi, proizvodnja elementov kovanega orodja in storitev
d.o.o., Lokovec – v stečaju, Lokovec, bo
drugi narok za preizkus terjatev v četrtek,
2. 4. 1998 ob 14. uri v sobi 310/III tega
sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 1998
St 1/96
S-141
V stečajni zadevi Meblo Laminati Trnovo, d.o.o., – v stečaju, Trnovo, bo v četrtek 2. 4. 1998 ob 15. uri v sobi 310/III
tega sodišča narok, na katerem bo sodišče
odločalo o razdelitvi premoženja upnikom
(čl. 157/1 ZPPSL – premoženje, ki ga ni
mogoče prodati).
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 1998

Razpisi
delovnih mest
Ob-1223
Na podlagi 12. člena odloka o organiziranju javnega podjetja (Ur. l. RS, št. 8/94)
in 49. ter 50. člena statuta Javnega podjetja Komunala Črnomelj, Občini Črnomelj in
Semič kot soustanovitelja javnega podjetja,
razpisujeta mesto
direktorja Javnega podjetja Komunala, d.o.o., Črnomelj
Za direktorja je lahko imenovan kdor poleg splošnih pogojev, ki so predpisani z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da ima končano VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe ustrezne smeri,
2. da ima vsaj 3 leta izkušenj v stroki, od
tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih,
3. da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev.
Od kandidata se pričakuje predložitev
programa dela oziroma razvoja javnega podjetja v mandatnem obodbju, za katerega bo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

izbrani kandidat imenovan in ki traja štiri
leta.
Kandidati morajo podati pismeno prijavo
z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev, in sicer:
– pod 1.: kopijo diplome o zaključenem
izobraževanju z navedbo pridobljenega poklica,
– pod 2.: odločbo, ali zaposlitveno pogodbo o zaposlitvi na vodilnem delovnem
mestu,
– pod 3.: navedba dosedanjih zaposlitev in dokazila o dodatnih funkcionalnih izobraževanjih.
Pismene vloge z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti najpozneje v 8 dneh po
objavljenem razpisu, v zaprti kuverti s čitljivim napisom: Občina Črnomelj, Občinski
svet, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj z navedbo “Ne odpiraj – razpis”.
Neustrezno označenih in nepopolnih
vlog občinski svet ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
najpozneje do 30. 4. 1998.
Občina Črnomelj
Ob-1224
Na podlagi 41. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in v skladu s 6. členom sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Slovensko narodno gledališče Drama (Ur. l.
RS, št. 12/98) objavljamo javni razpis za
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Slovenskega
narodnega gledališča Drama Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan(a) kandidat(ka), ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– visokošolska izobrazba s področja
družboslovja ali humanistike,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkušnje s področja gledališke dejavnosti,
– sposobnosti organiziranja in vodenja
dela v kolektivu,
– znanje najmanj dveh tujih svetovnih jezikov.
Kandidat(ka) mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjenih pogojih ter predvideni program dela in razvoja SNG Drama Ljubljana.
Minister za kulturo bo izbranega/izbrano
kandidata/kandidatko imenoval za opravljanje nalog poslovne(ga) in programske(ga)
direktorice/direktorja, za obdobje petih let.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
20 dni po izvedenem razpisnem postopku.
Prijave zbira Ministrstvo za kulturo RS,
Cankarejva 5, 1000 Ljubljana, do vključno
31. 3. 1998.
Ministrstvo za kulturo
Ljubljana
Št. 27/98
Ob-1281
Javni zavod Zdravstveni dom Brežice na
podlagi 23. člena statuta in sklepa sveta zavoda objavlja razpis za imenovanje
direktorja JZ Zdravstvenega doma
Brežice
za 4-letno mandatno obdobje, nastop
1. 7. 1998.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da imajo visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 8 dni po
objavi razpisa v ovojnici z oznako “za razpisno komisijo“ na naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva 8,
8250 Brežice.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
JZ Zdravstveni dom Brežice

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Namera o naročilu
Popravek
Ob-1299
V nameri o javnem naročilu za gradnjo
AC A-1 odsek Naklo–Kranj vzhod II. faza
AC (viadukt Rupovščica, most Kokra in Trasa) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20,
z dne 13. 3. 1998, Ob-1183, se naslov v
1. točki pravilno glasi: Tržaška 19/a, Ljubljana.
DARS, d.d.
Št. 110-1/93
Ob-1242
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-36, faks 178-81-23, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija magistralne ceste R 310 odsek 1061 Pobegi–Sv. Anton.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
260,000.000 SIT, začetek 20. 6. 1998 in
zaključek 20. 7. 1998.
4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače
ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 20. 6.
1998.
Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste
Št. 947/98
Ob-1256B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Verbovšek Karmen,
Dunajska 106, Ljubljana, tel. 16-81-519,
faks 16-83-567, soba št. 3.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 50.000 pšenice,
skladišča v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 1.650 mio
SIT, začetek september 1998 in zaključek
december 1998.
4. Dobavni rok in dokončanje del: 2 meseca, zaključek december 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: september 1998.
Št. 947/98
Ob-1257C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Verbovšek Karmen,
Dunajska 106, Ljubljana, tel. 16-81-519,
faks 16-83-567, soba št. 3.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 10.000 ton beli
sladkor, skladišča v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 600 mio SIT,
začetek junij 1998.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: junij
1998.
Št. 947/98
Ob-1257Č
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Verbovšek Karmen,
Dunajska 106, Ljubljana, tel. 16-81-519,
faks 16-83-567, soba št. 3.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– ca. 25.000 t nafte,
– ca. 15.000 t plinsko olje D2.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 1.300 mio
SIT, začetek maj 1998 in zaključek september 1998.
4. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: maj
1998.
Zavod RS za blagovne rezerve,
Ljubljana

Št.

Ob-1280
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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nudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje 23. 4. 1998.
Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Cankova - Tišina, Tišina 4, Tišina, kontaktna oseba: Franc Adanič, Tišina
4, tel. 069/46-650.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prizidava in nadzidava osnovne šole Tišina.
3. Orientacijska vrednost naročila:
200,000.000 SIT.
Čas razpisa: začetek 5. 6. 1998 in zaključek 31. 6. 1998.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
ne bodo upoštevane preference za domače
ponudnike.
Občina Cankova - Tišina

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravka
V javnem razpisu za ureditev depandans
na Belem križu v Portorožu, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1156 se:
– v naslovu doda za besedo “izvajalca”
besedi brez omejitev,
– v 6. točki v drugem stavku za besedami “je potrebno oddati” doda: v zaprti pisemski ovojnici z oznako “Ponudba za
ureditev depandans na Belem križu,
– v 8. točki rok, ko bodo ponudniki o
izidu obveščeni pravilno glasi 7 dni,
– v 9. točki cena za razpisno dokumentacijo pravilno glasi 5.000 SIT.
V javnem razpisu za izgradnjo poslovnega objekta za potrebe upravnih in tehničnih
služb v Murski Soboti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1155, se
– v naslovu doda za besedo “izvajalca”
besedi brez omejitev,
– v 4. točki rok končanja popravi na november 1998,
– v 8. točki rok, ko bodo ponudniki o
izidu obveščeni pravilno glasi 7 dni,
– v 9. točki cena za razpisno dokumnetacijo pravilno glasi 10.000 SIT.
Elektro Maribor, p.o.,
Maribor
Popravek
Št. 175/98
Ob-1297
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo dializnih aparatov Splošni bolnišnici “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, Šempeter pri Gorici, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998,
Ob-1045, se 8. točka pravilno glasi: Po-

Ob-1211
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
izgradnjo prizidka v ZD Murska Sobota
1. Naziv in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, tel.
069/31-525, faks 069/315-29, kontaktna
oseba Felkar Jože, dr. med. spec. – direktor zavoda.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Vsebina: izgradnja prizidka in delna
adaptacija stavbe splošne medicine v
Murski Soboti za potrebe nujne medicinske pomoči in splošne medicine v
ZD Murska Sobota.
3. Orientacijska vrednost naročila: 42
mio SIT.
V ceni mora biti vključeni zakonsko določeni prometni davek.
4. Rok izvedbe del: največ 4 mesece od
uvedbe izvajalca v posel.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, usposobljenost
za prevzem dela, reference za podobna dela v zadnjih dveh letih in plačilni rok – pomensko v tem vrstnem redu.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo naročnika najkasneje do 22. 4. 1998 do 12. ure na
naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota. Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis
za izgradnjo prizidka” ter s točnim naslovom
ponudnika in z navedbo številke Uradnega
lista RS v katerem je bil javni razpis objavljen.
7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
1998 ob 12.30 v prostorih naročnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v dvajsetih dneh od dneva odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
zainteresiranim ponudnikom v tajništvu naročnika v ZD Murska Sobota od 23. 3.
1998 do 10. 4. 1998 od 8. do 14. ure.
Proti plačilu 10.000 SIT (z virmanom na žiro
račun št. 51900-603-32106) lahko zainteresirani ponudniki razpisno dokumentacijo
tudi prevzamejo.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom bodo vsi zainteresirani
ponudniki dobili v sredo 15. 4. 1998 v prostorih ZD Murska Sobota.
10. Opcija ponudbenih zneskov mora biti do konca izvedbe del in končnega obračuna.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da razveljavi javni razpis, kolikor z analizami in drugimi informacijami ugotovi, da so v ponudbah navedeni neresnični ali zavajajoči podatki ali druge nepravilnosti.
Zdravstveni dom Murska Sobota
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Št. 1/98
Ob-1212
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 sedeža naročnika:
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, kont. oseba Dragica Valenčič, Kidričeva 18/b, Črnomelj, tel. 068/51-290, faks 068/51-290.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano razvrščene po skupinah:
I. kruh in pekovsko pecivo 1,000.000 SIT,
II. mleko in mlečni izdelki 1,000.000 SIT,
III. sadje in zelenjava 2,500.000 SIT,
IV. meso in mesni izdelki 5,000.000 SIT,
V. perutnina
in
perutinski
izdelki
1,000.000 SIT,
VI. ribe in ribji izdelki 250.000 SIT,
VII. jajca 250.000 SIT,
VIII. splošno
prehrambeno
blago
3,500.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
1. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pgodbe s pogodbenim predračunom, ki mora vsebovati ceno brez PD in z
PD. Cena naj bo fiksna in oblikovana za plačilo po dobavi,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov iz prve do vključno sedme alinee prejšnjega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.
Pri ocenjevanju bomo upoštevali reference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnem objave javnega razpisa je 20 dni od
dneva objave razpisa.
Način predložitve ponudb: ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti.
Ponudbe pošljite na naslov: Vrtec Otona
Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340
Črnomelj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj! in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, ter z navedbo skupine
naročila.
7. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4.
1998 ob 12. uri na naslovu Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b v prostorih uprave vrtca.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 4. 1998.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago od 24. 3. 1998 do 9. 4. 1998
vsak delovni dan med 9. in 12. uro po ceni
3.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo v tajništvu Vrtca Črnomelj, Kidričeva 18/b. Kontaktna oseba tajnica Karmen Ambrožič, tel. 068/51-290.
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Način plačila razpisne dokumentacije: z
virmanom
na
žiro
račun
št.
52110-603-33215 pri APP Črnomelj.
Dvig dokumentacije je možen ob predložitvi dokazila o vplačilu.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Ob-1213
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 naročnika:
Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7,
Nova Gorica, tel. 065/21-228, faks 21-441.
2. Predmet javnega naročila: blago, živila, kurilno olje, čistila in detergenti.
Navedba vsebine: vrsta in količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
13. ure, na naslov: Dijaški dom Nova Gorica, prevzemnik tajništvo, Streliška pot 7, Nova Gorica, tel.065/21-228, faks 21-441.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Dijaški dom Nova
Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica, tel.
065/21-228, faks 21-441.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica, tel. 065/21-228,
faks 21-441.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 4. 1998 za 5.000 SIT.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Dijaški dom Nova Gorica
Ob-1214
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec, Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-239, faks
066/271-021, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošolskih otrok v Mestni občini Koper za šol. l.
1998/99 za šole: OŠ Hrvatini, OŠ Dekani, OŠ Marezige, OŠ Prade, OŠ Gračišče,
OŠ P. Tomažiča, OŠ Šmarje, OŠ Škofije,
Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Center za usposabljanje E. Vatovec Strunjan.
Ponudniki lahko ponudijo prevoze za posamezne ali vse šole oziroma relacije navedene v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 88,000.000 SIT,
čas objave 20. 3. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: od
septembra 1998 do junija 1999, vse šolske
dni po šolskem koledarju za šol. l. 1998/99.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji,
– kakovost in organizacija ponujene storitve,
– izhodiščna cena,
– način korekcije in povečanja cene,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru okvare vozila ali bolezni voznika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do 10.45,
na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, prevzemnik tajništvo, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 066/466-239, faks
066/271-021, soba št. 203.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, odpiranje
vodi Magda Serdinšek, Verdijeva 10, Koper,
tel. 066/446-236, faks 066/271-021, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 12. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec,
Verdijeva
10,
Koper,
tel.
066/446-239, faks 066/271-021, soba št.
203.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod .8 točko.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti
Št. 87/98
Ob-1215
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
RS Upravna enota Nova Gorica, kont. oseba
Polak Matejka, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/29-494, faks
065/28-151, soba št. 15/II.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava potrošnega
pisarniškega in računalniškega materiala za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 9,000.000 SIT,
20. 3. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: RS Upravna enota Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, tel. 065/29-494, faks 065/28-151,
soba št. 40/II.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Upravna enota Nova
Gorica, odpiranje vodi Polak Matejka, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/29-494, faks 065/28-151, soba št.
6/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 21. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: RS Upravna enota Nova Gorica,
kont. oseba Polak Matejka, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/29-494, faks
065/28-151, soba št. 15/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 3. 1998.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 171929
Ob-1216
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o., Vrunčeva 2a, Celje, kont. oseba Rade Kneževič, dipl. inž.,
Vrunčeva 2a, Celje, tel. 063/4201-391, faks
063/485-023, soba št. C301.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. Sistemi za vodenje in nadzor
elektroenergetskih objektov RTP in CV.
2. Telekomunikacijska
oprema
PDH, FMX.

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
51,000.000, SIT, od tega:
– pod 1. 22,000.000 SIT,
– pod 2. 29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 10. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o.,
prevzemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje, Vrunčeva 2a, Celje, odpiranje vodi Marijan Žumer,
dipl. inž., Vrunčeva 2a, Celje, soba št. 401.
7. Roki v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 2. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Elektro Celje, Vrunčeva 2a, Celje, kont. oseba Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
Celje, tel. 063/4201-473, soba št. 408.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998 za 4.000 SIT, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 063/4201-473 ali
po faksu št. 063/485-023, z dokazilom o
plačilu
stroškov
na
račun
št.
50700-601-10238 s pripisom za razpisno
dokumentacijo ali na blagajni podjetja s pripisom za razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki: dodatne informacije samo pisne se dobijo na naslovu pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Elektro Celje
Št. 20/98
Ob-1217
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton Purg,
gr. inž., Mestni trg 1, Ptuj, tel. 772-731, faks
771-783, soba št. 57/III.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije Ormoška c. C. K. Jezeru – 1. etapa
(preddela, zemeljska dela, polaganje cevi in betonska dela, ureditvena dela).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20 koledarskih dni, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 5. 5. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 20 dneh po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure na naslov: Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 772-731, faks
771-783, soba št. 54/III.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo na dan dostave ponudb ob 12.30 na naslovu: Mestna
občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik komisije, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 772-731, faks
771-783, soba št. 2/I.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 7 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont. oseba
Anton Purg, inž., gr., Mestni trg 1, Ptuj, tel.
772-731, faks 771-783, soba št. 57/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7 dni po objavi javnega razpisa za 5.000
SIT.
Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun številka: 52400-630-20701.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Splošno:
– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova,
– če pride datum oddaje ponudbe na dela prost dan, se šteje za oddajo ponudbe
naslednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.
Mestna občina Ptuj
Ob-1219
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 naslov in sedež naročnika: Glasbena šola Franca Šturma, Celovška
98, Ljubljana, kontaktna oseba Lučka Winkler-Kuret, Celovška 98, Ljubljana, tel.
061/159-52-30, 061/316-498.
2. Predmet javnega naročila: gradbena in
obrtniška dela.
Navedba dela: gradbena in obrtniška
dela pri adaptaciji prvega niza otroškega
vrtca v soseski BS-3, Reboljeva 18, Ljubljana, za potrebe glasbene šole Franca
Šturma.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: v aprilu 1998, zaključek 15. 6. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 10. 4. 1998 do 12. ure na naslov: Glasbena šola Franca Šturma, Celovška
98, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
GŠ Franca Šturma – adaptacija dela VVZ”.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor in ura javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1998
ob 12.15 v prostorih Glasbene šole Franca
Šturma, Celovška 98, Ljubljana.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v sedmih dneh po podpisu sklepa.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Glasbena šola Franca Turma, Celovška 98, Ljubljana, tajništvo.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago
od 23. marca do 27. marca 1998 med 9. in
12. uro s fotokopijo potrdila o plačilu 2.000
SIT.
Način plačila: s položnico na žiro račun
GŠ F. Šturma št. 50104-603-48043, s pripisom: razpisna dokumentacija za GŠ Franca Šturma.
10. Postopek izbira izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila je v zakonskem roku.
Glasbena šola Franca Šturma

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 naslednji delovni dan ob 11. uri na naslovu Mestna občina
Celje, odpiranje vodi strokovna komisija, predsednik Breda Kos jur., Trg celjskih knezov 9,
Celje, tel. 063/484-822, faks 063/484-559.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Celje, Tajništvo občinske uprave, kont. oseba Jožica Brglez, Trg
celjskih knezov 9, Celje, tel. 063/484-822,
faks 063/484-559, soba št. 12/I/S.
Razpisna dokumnetacija je na razpoalgo
od tretjega do sedmega dne od objave v
Uradnem listu RS.
Način plačila: na ŽR Mestna občina Celje, 5.000 SIT, na račun številka:
50700-630-9010105 pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje z navedbo za čiščenje poslovnih prostorov.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Celje, kont. oseba Valerija Kmecl, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel.
063/484-822, int. 227, faks 063/484-559,
soba št. 18/I./S.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 60 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Mestna občina Celje

Ob-1220
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-1221

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Celje, kont. oseba Valerija
Kmecl, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel.
063/484-822, int. 227, faks 063/484-559,
soba št. 18 - I./S.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov Mestne občine Celje in oskrba
s pripadajočim čistilnim materialom in
čistilnimi sredstvi.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje 20 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS do 14. ure na naslovu: Mestna občina Celje, Tajništvo občinske uprave,
prevzemnica Jožica Brglez, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 063/484-822, faks
063/484-559, soba št. 12/I/S.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Logatec, Notranjska cesta 2, tel.
061/742-650.
2. Predmeti javnega naročila so:
a) medicinski sanitetni material, in sicer sanitetni materiali, medicinski potrošni material, potrošni material, laboratorijska diagnostika in pribor, sredstva za dezinfekcijo in kemikalije, RTG filmi in zaščite, kirurški instrumenti,
zdravniške in sestrske torbe, pribor za
sterilizacijo, stetoskopi materiali za
oskrbo ran, elektrode, obliži in drug potrošni medicinski material ter zobozdravstveni medicinski material, in sicer
zobozdravstveni material za kurativo,
protetiko, ortodontijo, zobozdravstveno
kovino, za preventivo, aparati in instrumenti za konservativo, aparati in instrumenti za protetiko in parenteralne razstopine.
Orientacijska vrednost naročila je:
14,500.000 SIT.
3. Dobavni rok: 1 leto, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 31. 5. 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, plačilni pogoji, roki za dobavo
blaga oziroma izvedbo storitve, kompletnost
ponudbe, reference ponudnika in kvaliteta;
pomen posameznega merila je enak zaporedju, kot so ta predhodno zapisana.

5. Rok in način za predložitev ponudbe:
ponudba z vso potrebno dokumentacijo ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za izbiro izvajalca v ZD Logatec z oznako
predmet naročila” je potrebno oddati v zaprti
kuverti osebno ali po pošti na sedež naročnika do 20. 4. 1998 do 10. ure. Prevzemnik
za sprejem ponudb je pooblaščena delavka
naročnika Šen Marija. Ponudba vsakega ponudnika mora veljati do 31. 5. 1998.
6. Javno odpiranje ponudb bo 20. 4.
1998 ob 11. uri na sedežu naročnika, odpiranje vodi strokovna komisija.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 4. 1998.
8. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na sedežu naročnika pri Šen Mariji, tel. 061/742-650 vsak
delovnik med 8.in 9. uro do 1. 4. 1998.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago proti plačilu zneska 5.000 SIT za posamezni predmet naročila, na žiro račun naročnika, št. 50170-603-54336 s pripisom
“stroški razpisne dokumentacije iz javnega
razpisa” ali na blagajni naročnika.
10. Dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika le na pismeno vlogo.
Zdravstveni dom Logatec
Št. 04811
Ob-1227A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ponudba za izvedbo
seminarja oziroma delavnice o prodaji
storitev in učinkovitem komuniciranju s
kupci.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 30. 5. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg 10,
Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o.,
odpiranje vodi komisija za izbor, Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 7. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, za 5.000 SIT, od 9. do
13. ure.
Način plačila: virman ali splošna položnica, na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 5. 1998.
Št. 04811
Ob-1227B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III. nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo linije za
naslavljanje in ovijanje tiskanega materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 5. 1998 in zaključek 20. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o.,
odpiranje vodi komisija za izbor, Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 14. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. ose-

Št.

ba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica, na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 5. 1998.
Št. 04811
Ob-1227C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III. nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: proizvodna linija za
plastične zapiralke.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
začetek 20. 5. 1998 in zaključek 20. 11.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor, Slomškov trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 7. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica, na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 5. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-1228
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09, soba
št. P1.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: 2.1. reprografske
storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1. –
26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnica Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi mag. Damjan Kvas, Šaranovičeva 12, Ljubljana, sejna
soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Območna Geodetska uprava Celje, kont.
oseba mag. Damjan Kvas, Ulica XIV. divizije
12, Celje, tel. 063/441-155, faks
063/442-249.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 6. 1998.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Št. 81-11/45
Ob-1229
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba Marjan Lisjak, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/26-811, faks 065/26-023.
2. Predmet javnega naročila: dobava
sekundarne opreme RTP Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 85,000.000 SIT,
čas razpisa: začetek 20. 3. 1998 in zaključek 3. 7. 1998.
4. Rok izvedbe: do 11 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
10.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11, faks
061/174-25-02, soba št. 3 C 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
sekundarno opremo RTP Gorica” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: ELES, Hajdrihova 2.
Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., odpiranje vodi Marjan Lisjak, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel.
061/174-30-00,
faks
061/174-25-02, soba št. 40/IV.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 24. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont.
oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-27-01, faks 061/174-27-02,
soba št. 407.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT.
Način plačila: na žiro račun številka:
50106-601-90093.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 343/7-1/98
Ob-1232
Na podlagi določil odredbe o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96), uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 38/94 in 20/95) in zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Kranj-
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ska Gora v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.
2. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
in sanacijska dela na gozdnih cestah na
področju Občine Kranjska Gora v letu
1998:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestenih odvodnikov oziroma dražnikov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov, ročne izkopne koritnice in prečni kanali, ročno posipanje cestišča, urejanje brežin
in vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,
b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnjo in profiliranje cestišča, valjanje cestišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih
cestah,
c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1998/99. Pri tej postavki gre za označevanje gozdnih cest, pluženje in posipanje.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,700.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškoninskega zahtevka.
4. Ponudba mora vsebovati: dokazilo o
registraciji, reference, cenik razpisanih del in
skupno vrednost razpisanih del, izhodiščni
cenik strojev, vključno s premiki in delovne
sile (v vseh cenah mora biti vključen prometni davek), seznam lastne mehanizacije, osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, rok plačila, način spremembe cen, garancijski rok, delež podizvajalcev.
Ponudba mora biti sestavljena po istem vrstnem redu, kot je sestavljen gornji zahtevek.
5. Roki za izvedbo. Pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, zaključek del je 1. 12. 1998. Dela
se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro ponudnika: celovitost
ponudbe, reference, usposobljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del, cene po
enoti mere, strojne in delovne kapacitete,
plačilni pogoji, fiksnost cen, garancijski rok
in druge ugodnosti ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
javni razpis predložite osebno ali po pošti do
dvajsetega dne po objavi v Uradnem listu RS
(dan objave v Uradnem listu RS se ne šteje),
do 12. ure, v sprejemno pisarno Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, v zaprti kuverti, z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Kranjska
Gora”. Ponudbe morajo biti označene tako,
da je možno preveriti, da so zaprte tako, kot
so bile predane.
8. Javno odpiranje ponudb bo enaindvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS (dan
izdaje Uradnega lista RS se ne šteje) ob
11. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izboru izvajalca najkasneje v petnajstih dneh po javnem odpiranju ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska c. 19, Bled,
Odsek za gozdne prometnice in tehnologijo
pri Andreju Klinarju, dipl. inž., z dokazilom o
plačilu stroškov razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT, ki jo vplačajo
na žiro račun Zavoda za gozdove Slovenije,
št. 50106-603-54908.
Občina Kranjska Gora
Zavod za gozdove Slovenije
OE Bled
Št. 30/98
Ob-1235
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ajdovščina, kont. oseba Matija Repič, C. 5. maja 6A, Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba DV 20kV Slokarji–črpališče Skuk in TP črpališče
Skuk.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 1. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 4. 1998 do 11. ure,
na naslov: Občina Ajdovščina, prevzemnik vložišče, C. 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina,
odpiranje vodi Matija Repič, C. 5. maja 6A,
Ajdovščina.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 30. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Ajdovščina, kont. oseba
Matija Repič, C. 5. maja 6A, Ajdovščina.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 4. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
52010-630-7043.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Občina Ajdovščina
Št. 162/98
Ob-1236
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Klinični center Ljubljana, kont. oseba Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2, Ljubljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kruha in peciva za potrebe Kliničnega centra po naslednjih količinah:
1. kruh 145.000 kg,
2. pekarsko pecivo 30.700 kg,
3. slaščičarsko pecivo 3.700 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. aprila 1998
do 11. ure, na naslov: Klinični center Ljubljana, prevzemnik tajništvo Komercialnega sektorja, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-48-100, faks 061/17-48-254, soba št. 13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. aprila
1998 ob 13. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška cesta 7, glavna stavba KC/predavalnica IV, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. maja 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: KC Komercialni sektor (vsak delovni dan med 9. in 12. uro), kont. oseba
Karmen P. Tršelič, v.u.d., Poljanski nasip
58, Ljubljana, tel. 061/17-48-222, faks
061/17-48-254, soba št. 15.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. aprila 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva 28, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Klinični center Ljubljana, kont. oseba Barbara
Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2, Ljubljana,
tel. 061/311-634, faks 061/315-583.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. julija 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. maj 1998.
Klinični center Ljubljana
Ob-1237
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura,
kont. oseba Irena Zore, dipl. inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144 int.
2471, faks 13-36-037, soba št. 210.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. sanacija prepusta v km 59+106
proge Maribor–Holmec,
2. sanacija prepusta v km 23+485
proge Maribor–Holmec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 12,000.000 SIT,
2. 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece za vsak objekt.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 4. 1998 do 9. ure,
na naslov: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
soba 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž.
gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144
int. 2471, faks 13-36-037, soba št. 210.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 50100-60-5014744.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura
Ob-1241C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Vrba–Črnivec–
Podtabor; izdelava topografskih načrtov
v merilu 1:1000.
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3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 45 dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za AC
Vrba–Črnivec–Podtabor; izdelava topografskih
načrtov v merilu 1:1000” – M.V. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 4. 1998 za 3.400 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba 105)
oziroma z virmanom, na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Marija Virant, dipl. inž., Sneberska 120b, Ljubljana, tel. 061/485-076,
faks 061/482-960.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Ob-1241Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: krpanje z vročo asfaltno maso za območje AC baz Postojna, Ljubljana in Hrušica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: rok dokončanja
del je 30. 6. 1998.

Stran

2366 / Št. 22 / 20. 3. 1998

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 4. 1998 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Krpanje z vročo asfaltno maso za območje AC baz Postojna, Ljubljana in Hrušica” –
S.Č. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 12. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 4. 1998 za 4.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba 105)
oziroma z virmanom, na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241,
faks 061/13-22-170.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 4. 1998 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Sanacija vozišča na avtocesti A10 Ljubljana–
Fernetiči; odsek 55 in 655” – S.Č. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 12. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 4. 1998 za 3.700 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba 105)
oziroma z virmanom, na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241,
faks 061/13-22-170.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.

Ob-1241D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča
na avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči; odsek 54.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: rok dokončanja
del je 20. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do 9.30,

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na
avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči; odsek
55 in 655.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
65,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: rok dokončanja
del je 20. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.

Ob-1241E
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Sanacija vozišča na avtocesti A10 Ljubljana–
Fernetiči; odsek 54” – S.Č. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 4. 1998 za 3.700 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba 105)
oziroma z virmanom, na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241,
faks 061/13-22-170.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Ob-1241F
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta sanacije viadukta Preloge na AC Hoče–Arja vas.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,800.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zadnji rok za oddajo PGD/PZI projekta sanacije v nobenem
primeru ne sme biti kasneje kakor 20. 11.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. 4. 1998 do 8.30, na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, 1000
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Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Izdelava projekta sanacije viadukta Preloge
na AC Hoče–Arja vas” – A.B. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 30. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 4. 1998 za 3.400 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba 105)
oziroma z virmanom, na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Aleš Berkopec, dipl. inž.,
Einspielerjeva
6,
Ljubljana,
tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-1243
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
MOP, 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:
1. strokovne podlage s področja
voda za potrebe prostorskega plana –
zadrževalniki in zbiralniki vode,
2. določitev izhodiščnih parametrov za rabo vode za namakanje kmetijskih površin glede na klimo, tla in tipične
kulture,
3. inventarizacija stanja in namembnosti jezer po povodjih z definiranjem
pogojev za njihovo gospodarjenje,
4. optimizacija in novelacija ureditev, povezanih z zagotavljanjem poplavne varnosti naselja Vipava, tudi v povezavi z načrtovano avtocesto.

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad.1) 2,000.000 SIT,
Ad.2) 3,000.000 SIT,
Ad.3) 5,000.000 SIT,
Ad.4) 2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:
Ad.1) največ 3 mesece,
Ad.2) največ 3 mesece,
Ad.3) največ 12 mesecev,
Ad.4) največ 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 10. 4. 1998 do 12. ure,
na naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, prevzemnica
Jelka Šimenc (vložišče uprave), Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila in
imena ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997
ob 10. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje 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.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 4. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kont. oseba
Vesna Plemelj, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-33, faks 061/178-40-52,
soba
št.
217,
e-mail
VESNA.PLEMELJ@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 do 10. ure.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1244
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot naročnik
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo Zasavske ceste
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izgradnja Zasavske
ceste.
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3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
50,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del je štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje obveznosti za
naročnika po dosedaj sklenjenih pogodbah in
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe tridesti dan od dneva objave javnega razpisa
do 11. ure Oddelku župana Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 17.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
Zasavske ceste.
7. Javno odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb ob 12. uri v sobi 20/I zgradbe
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo pri Tadeju Markiču v
sobi 196 Mestne občine Kranj sedmi dan od
objave javnega razpisa od 10. do 12. ure.
Mestna občina Kranj
Št. 127/98
Ob-1258A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg št. 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet javnega razpisa: krovsko-kleparska in fasaderska dela na objektu Sveta
Ema št. 36.
3. Predvideni rok pričetka del: takoj po
podpisu pogodbe. Predvideni rok končanja
del v 60 dneh.
4. Orientacijska vrednost del znaša ca.
5,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na sedežu Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah, soba št. 50, kontaktna oseba: Darinka
Šeligo, tel. št. 063/821-111.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: reference, cena, kvaliteta del, garancijski rok, plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.
7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč izbira izvajalca v skladu z merili pod 6. točko.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do vključno 9. 4. 1998. Ponudbo
oddajte na originalnem popisu v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
objekt Sveta Ema 36” na sedež Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 9. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, soba št. 33, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
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9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Št. 127/98
Ob-1258B
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za nakup stanovanja
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.
2. Predmet naročila: nakup enega stanovanja na območju Bistrice ob Sotli, velikosti ca. 65 m2.
3. Orientacijska vrednost: 5,500.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ima ponudnika,
– ceno izraženo v tolarjih,
– podatke o stanovanju: leto graditve, lokacija, površina, število in vrsta prostorov in
stanje stanovanja,
– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest,
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške
knjige, izdan po objavi tega razpisa in dodatno
overjeno pogodbo, sposobno za vknjižbo, če
lastnina ni vpisana v Zemljiški knjigi),
– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– lokacija,
– stanje stanovanja,
– velikost stanovanja in razporeditev posameznih prostorov.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogočiti ogled stanovanja.
8. Rok za predložitev ponudbe je do
vključno 9. 4. 1998. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti na naslov: Stanovanjski
sklad občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah z oznako: “Ne odpiraj,
ponudba za nakup stanovanja”.
Na kuverti mora biti točen naslov ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 4.
1998, ob 12. uri v prostorih Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg št. 12, Šmarje pri Jelšah, soba
št. 50.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.
Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah
Št. 6/17-1009/2-98
Ob-1259
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: Telekom Slovenije p.o. PE
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo naslednjih objektov:
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Podlubnik–Novi svet–Vincarje;
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– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Trata II. faza;
– OK odcep Kokrica–Goriče.
3. Orinetacijska vrednost del znaša:
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Podlubnik–Novi svet–Vincarje – 61,8
mio SIT;
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Trata II. faza – 34,5 mio SIT;
– OK odcep Kokrica–Goriče – 23 mio
SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del:
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Podlubnik–Novi svet–Vincarje – začetek 1. 6. 1998 in zaključek del 30. 10.
1998,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Trata II. faza – začetek 1. 6. 1998 in
zaključek del 30. 10. 1998,
– OK odcep Kokrica–Goriče – začetek
1. 6. 1998 in zaključek del 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, roki, splošne reference ter
posebej še reference že opravljenih del za
naročnika ter prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
6. Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo od 23. 3. 1998 do vključno 27. 3.
1998 v vložišču Telekom Slovenije, p.o., na
naslovu Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13 soba
18 tel. 262-320 med 8. uro in 10. uro.
Natančnejše informacije o razpisu pod 1.
in 2. točko dobijo ponudniki pri Marjanu Trilarju, tel. 262-309 in pod 3. točko pri Viliju
Langu tel. 262-310.
Naročnik si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci
del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.
8. Rok za oddajo ponudb je 20. 4. 1998
do 9. ure na sedežu naročnika.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o. PE Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali oddajte osebno v pisarni vložišča PE Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 13, soba št. 18.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za vsak
objekt in z oznako: “Ne odpiraj – za komisijo”.
Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.
9. Odpiranje ponudb bo 20. 4. 1998 v
sejni sobi poslovne stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova
13, Kranj, s pričetkom ob 11. uri.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
10. Obvestila o izbiri: ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje do 27. 5.
1998.
Telekom Slovenije
PE Kranj
Ob-1260
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas–Poljane, kont. oseba
Ivan Petrovčič, Poljanska cesta 87, Gorenja
vas, tel. 064/681-536, faks 064/681-537.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova in asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest po krajevnih skupnostih v Občini Gorenja vas–Poljane.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 77,000.000 SIT,
20. 3. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 4. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 4. 1998 do
12. ure vključno s ponudbami prispelimi po
pošti na naslov: Občina Gorenja vas–Poljane, prevzemnik tajništvo občine, Poljanska
ceta 87, 4224 Gorenja vas, tel.
064/681-536, faks 064/681-537.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 12.30. na naslovu: Občine Gorenja vas-Poljane, odpiranje vodi Ivan Petrovčič, Poljanska
ceta 87, Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 22. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Gorenja vas-Poljane, kont.
oseba Ivan Petrovčič, Poljanska cesta 87,
Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko ali s spložno položnico,
na
račun
številka:
51510-630-0050225.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 4. 1998.
Občina Gorenja vas-Poljane
Gorenja vas
Št. 13440
Ob-1251
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, p.o., PE Murska Sobota,
kont. oseba Mihalj Agošton, inž., tel., Trg
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zmage 6, Murska Sobota, tel. 069/1444,
faks 069/31-444, e-mail: mihalj.agoston@ms.telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za izvedbo del gradnje KKO in RNO (gradbena in montažna dela) na območju VATC
Ljutomer v smeri Strojča vas.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
55,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 30. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota, tel. 069/1444, faks
069/31-444, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pinter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-351, faks
069/27-940, soba št. 29 – sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 30. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE Murska Sobota, kont. oseba Mihalj Agošton, inž.,
tel., Bakovska ulica 27, Murska Sobota, tel.
069/14-643, faks 069/31-622, soba št.
15, e-mail: mihalj.agoston@ms.telekom.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Št. 13440
Ob-1252
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, p.o., PE Murska Sobota,
kont. oseba Franc Šadl, dipl. inž., Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-642, faks
069/31-622, e-mail: franc.sadl@ms.telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za izvedbo del gradnje KKO in RNO (gradbe-

Št.

na in montažna dela) na območju KATC
Črenšovci – naselja Gornja, Srednja in
Dolnja Bistrica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
začetek 11. 5. 1998 in zaključek 25. 7.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota, tel. 069/1444, faks
069/31-444, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pinter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-351, faks
069/27-940, soba št. 29 – sejna soba,
e-mail: ervin.pinter@ms.telekom.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 30. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE Murska Sobota, kont. oseba Franc Šadl, dipl.
inž., Bakovska ulica 27, Murska Sobota, tel.
069/14-642, faks 069/31-622, soba št.
17, e-mail: franc.sadl@ms.telekom.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 9. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota
Ob-1261A
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 naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-3409, faks 178-3422,
soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija kotlovnice v Domu počitka Metlika.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-3430, soba št. 23.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Bojana Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-3381, faks 178-3377, soba št. 40.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 45 dneh.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Dom počitka Metlika, kont. oseba Cvetka Aupič, Mestni trg 16, 8330 Metlika, tel. 068/58-185, faks 068/58-185.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3409, faks
178-3422, soba št. 37.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1261B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-3409, faks 178-3422,
soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija ravne strehe na Domu upokojencev Domžale.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. 4. 1998 do 11. ure,
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnica Darja Naglič, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3430, soba št. 23.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Bojana Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-3381, faks 178-3377, soba št. 40.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 45 dneh.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Dom upokojencev Domžale, kont.
oseba Franc Gostinčar, Karantanska 5, Domžale, tel. 711-161, faks 721-603.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3409, faks
178-3422, soba št. 37.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1261C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-3409, faks 178-3422,
soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
opravljanje svetovalnega inženiringa za
nadomestno gradnjo bivalnih in rehabilitacijskih prostorov za odrasle osebe “Zavoda dr. Marijana Borštnarja“ v Dornavi.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 36 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-3430, soba št. 23.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Dunja Bubanj, d.i.a., Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-3409, faks 178-3422, soba št. 37.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj,
d.i.a., Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3409,
faks 178-3422, soba št. 37.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998.
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8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Št. 663-05-010/98
Ob-1262
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Jožef Tivadar, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/178-3452, faks
061/178-3422.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija, polnjenje in distribucija zavitka za novorojenca.
Skupna predvidena letna količina pakiranja in razdelitve zavitkov je okrog 13.000 zavitkov (zavitek a, zavitek b in zavitek c). Zavitek
vsebuje artikle, kot jih določi minister, pristojen za družino. Opis in obseg posameznih
storitev je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki podajo ponudbe za organizacijo, polnjenje in distribucijo zavitkov, kjer
navedejo vse storitve, ki jih bodo opravili in
predstavljajo predvideno distribucijsko mrežo po Sloveniji ter prostore za pakiranje in
skladiščenje.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
33,000.000 SIT letno, oziroma za štiriletno
obdobje 130,000.000 SIT, če je letno pakiranih in distribuiranih 13.000 zavitkov.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del: storitev se opravlja kontinuirano
na podlagi zakona o družinskih prejemkih.
Opravljanje storitev se začne z izvajanjem pogodb za dobavo artiklov z dobavitelji, ki jih bo
v skladu z ZJN izbral naročnik, najkasneje s
1. 1. 1999 in dokončanjem 31. 12. 2002.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– cena,
– hitrost odzivanja na potrebe distribucijske mreže,
– čimvečja dostopnost distribucijske mreže po Sloveniji,
– estetske in funkcionalne lastnosti zavitkov,
– ustrezni prostori za polnjenje in skladiščenje,
– morebitni popusti.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do 10. ure,
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnik glavna pisarna,
Kotnikova 5/IV, 1000 Ljubljana, soba št. 22.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” –
zavitek za novorojenca” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila in na zadnji strani naveden naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Lucija Kastelic, pred. kom., Kotnikova 5/IV,
sejna soba, Ljubljana, tel. 061/178-3405,
faks 061/178-3422.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Tatjana Ličen, Kotnikova 5/IV, Ljubljana, tel. 061/178-3452,
faks 061/178-3422, soba št. 29.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Jožef Tivadar, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 061/178-3452, faks
061/178-3422.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
predložitve ponudbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana
Št. 0048/1-308/22-98
Ob-1264
Na podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. osebi Nataša Prelesnik ali Alojz Selan, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/800-161.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba rekonstrukcije vodooskrbnega sistema za Gotenico.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: v 60 dneh.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
do 10%.
Merila: cena, rok izvedbe, finančno stanje
ponudnika, kadri, reference, garancijski rok.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/172-5111.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izvedbo rekonstrukcije vodooskrbnega sistema za Gotenico, št.
308/22-98”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
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Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odipranju morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasović ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Sektor za oskrbo Gotenica, kont. osebi Nataša Prelesnik ali Alojz Selan, Kočevska Reka, tel. 061/800-161.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 17. 4.
1998, od 10. do 12. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-22-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 19. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 347-1/98
Ob-1283
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja
Loka.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela:
1. obnova lokalne ceste L 4706 Puštal–Sora, odseki naselja Hosta, Pungert
in Draga,
2. modernizacija krajevne ceste
Zg. Luša–Drogobačk.
3. Orientacijska vrednost naročila: 26 mio
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 4. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska c.
2, Škofja Loka (sprejemna pisarna).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Št.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 12.15, v mali sejni sobi, Poljanska c. 2,
Škofja Loka.
Odpiranje vodi Miha Bizjak, ek., Mestni
trg 15, Škofja Loka, tel. 064/624-050, int.
204, faks 064/624-193, soba št. I/4.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, tel. 064/624-050, int. 204,
faks 064/624-193, soba št. I/4, pri Bizjak
Mihu.
8. Razpisna dokumentacija je na razpolago do 1. 4. 1998, za 3.000 SIT.
Način plačila: virmansko ali gotovinsko,
na žiro račun: 51510-630-50129.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 7. točko.
Ponudba mora veljati do 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Občina Škofja Loka
Št. 068-6/98-20
Ob-1298
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Zreče, Občine Zreče, razpisuje
javni razpis
za izbor najboljšega ponudnika za
izgradnjo in vzdrževanje KTV
razdelilnega sistema v Občini Zreče
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
KTV sistema na območju Občine Zreče, v
krajevnih skupnostih na območju Občine Zreče. Območje zajema naslednje krajevne
skupnosti: Zreče, Stranice, Dobrovlje, Gorenje, Skomarje in Resnik.
3. Izvajalec mora pri izgradnji upoštevati
naslednje pogoje:
– omogočiti priklop čim večjega števila
gospodinjstev v občini (v strnjenih naseljih
mora biti omogočen priklop vsem zainteresiranim uporabnikom);
– kabelsko razdelilni sistem mora biti
zgrajen strokovno v skladu z vsemi veljavnimi
tehničnimi normativi, priporočili IEC in CCITT;
– vgrajeni elementi in sistem gradnje morajo biti v “zvezda“ sistemu;
– izvajalec si mora pridobiti lokacijsko in
gradbeno dovoljenje. Kabli morajo biti položeni praviloma v zemljo, skladno z veljavno
tehnično dokumentacijo;
– kabelsko-razdelilni sistem mora omogočiti prenos najmanj 35 TV programov,
15 UkW (DSR ter kanal za prenos internega
programa za potrebe občine);
– občina si pridržuje izključno pravico na
internem kanalu za prenos internega programa tako, da z njim samostojno razpolaga;
– vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sistema nosi izvajalec, ki mora tudi
skrbeti za posodabljanje sistema in zagotavljanje kvalitete ter nemoten sprejem dogovorjenih TV in Ra programov;
– izvajalec lahko kot povračilo stroškov
uporabniku zaračuna priključno takso ob priklopu in mesečno najemnino, ki je na celotnem območju kabelsko razdelilnega sistema
enaka. Višina takse oziroma naročnine se
določi pred podpisom pogodbe v protivrednosti DEM in je fiksna;
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– izvajalec s podpisom pogodbe o izvajanju pridobi izključno pravico izgradnje in prenosa programov na kabelsko razdelilnem sistemu za obdobje 10 let na določenem območju strnjenih naselij, pri tem pa se mora
zavezati, da bo skrbel za posodabljanje sistema in zagotavljal kvaliteten in nemoten
sprejem dogovorjenih TV in Ra programov;
– izvajalec mora kabelsko razdelilni sistem za območje zgraditi v letu 1998 (kot
plinifikacija), v ostalih zaselkih pa v naslednjih treh letih, centra Zreč.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o oddaji del in upravljanju sistema.
4. Merila za izbor:
– reference o opravljenih podobnih delih
in vzdrževanje sistemov;
– rok izvedbe;
– cena (priključna taksa najemnina);
– ostale ugodnosti.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse zahteve razpisa in ki bodo v roku
prispele na naslov uporabnika.
5. Vsebina ponudbe:
– firmo oziroma ime ponudnika, odgovornega nosilca;
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih (ter za katerega naročnika so bila opravljena);
– izjavo o prostih kapacitetah za izvajanje
razpisane naloge v predvidenem času;
– datum, do katerega velja ponudba;
– predvideni terminski plan del, stroške
priklopa (priključna taksa in višina najemnine
za vzdrževanje sistema);
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku;
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
6. Prijava na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe iz Slovenije. Ponudnik mora kandidirati za izvajanje del na celotnem območju.
Kompletna ponudba z oznako “Prijava na
razpis za natečaj za izgradnjo KTV sistema v
Občini Zreče – Ne odpiraj“ mora prispeti v
zapečatenem ovoju na naslov: Občina Zreče, Občinska uprava, Cesta na Roglo 13/b,
Zreče, v roku 15 dni po objavi.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan, po poteku roka za odajo ponudbe, ob
12. uri, na naslovu: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, Zreče, v sejni sobi Občine Zreče.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. aprila 1998.
Občina Zreče
Št. 29/98
Ob-1300
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ajdovščina, kont. oseba Marica Žen,
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Ulica 5. maja 6A, Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema, učila in
drobni inventar OŠ Dobravlje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 4. 1998 in zaključek 10. 5. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 2. 4. 1998 do 11. ure,
na naslov: Občina Ajdovščina, prevzemnik vložišče, Ulica 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina,
odpiranje vodi Matija Repič, dipl. inž. str.,
Ulica 5. maja 6A, Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 10. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Ajdovščina, kont. oseba
Marica Žen, Ulica 5. maja 6A, Ajdovščina,
tel. 065/63-113, faks 065/641-186.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 3. 1998, za 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Občina Ajdovščina
Št. 72/98
Ob-1266
Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Ljubljana,
Gregorčičeva 20, objavlja na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
oddajo naloge “Redno spremljanje
odnosa javnosti do vlade, njenih
ministrov in njenih potez“
1. Naročnik: Urad predsednika vlade,
Ljubljana, Gregorčičeva 20.
2. Predmet razpisa: redno spremljanje
odnosa do javnosti vlade, njenih ministrov in
njenih potez.
3. Čas trajanja naloge: od 25. aprila 1998
do 31. decembra 1998.
4. Način izvajanja naročil: javnomnenjske
ankete se izvajajo redno dvakrat mesečno
po naročnikovem izboru. Podatke anketnih
merjenj mora ponudnik, obdelane in analizirane, vsakič posredovati v obliki pisnega poročila, najpozneje v petih dneh po prejemu
naročila. Ponudba mora za čas trajanja naloge predvideti tudi pet dodatnih merjenj, ki se
izvedejo po posebnem naročilu naročnika in
so vključena v skupni orientacijski vrednosti
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naloge. Ponudnik bo moral tako v času trajanja naloge izvesti skupno 25 javnomnenjskih
anket in pisnih poročil.
5. Način plačila: enkrat mesečno v tridesetih dneh po izdaji računa.
6. Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 9,800.000 SIT, vključno s prometnim
davkom.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Razpisna dokumentacija je brezplačna
in jo pooblaščene osebe ponudnikov lahko
dvignejo v Uradu predsednika vlade, Gregorčičeva 20, soba 30, od 23. marca do
31. marca 1998, vsak dan od 9.30 do 10.30,
pri Dragici Vidovič, tel. 061/178-1401.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj, javni razpis
št. 23-98/KP – raziskovalna naloga“. Ponudbe morajo prispeti na naslov: Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, soba 30, do 14. aprila
1998, do 13. ure.
10. Odpiranje ponudb bo 15. aprila
1998, ob 11. uri, v prostorih naročnika,
Gregorčičeva 20, soba 109. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo
imeti s seboj pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
20. aprila 1998.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev.
Urad predsednika Vlade RS
Ob-1267
Na podlagi 4. točke 4. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106, objavlja
seznam blaga,
ki je od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999 na
razpolago uporabnikom proračuna pri Zavodu RS za blagovne rezerve, in sicer javnim
gospodarskim zavodom, javnim podjetjem in
drugim pravnim osebam javnega prava, katere ustanovitelj oziroma soustanovitelj je država ali lokalna skupnost.
Vrsta blaga:
– morska sol 1/1,
– riž 1/1,
– mesne konzerve:
– mesni narezek 100 g,
– mesni narezek 150 g,
– jetrna pašteta 150 g,
– jetrna pašteta 75 g,
– pralni prašek,
– toaletno milo,
– fižol v konzervah,
– grah v konzervah,
– medicinsko potrošni material,
– sanitetni material,
– zdravila,
– veterinarska zdravila.
Podroben pregled posameznih vrst blaga, količina ter cena posamezne vrste blaga
in drugi pogoji prodaje bodo določeni v kupoprodajnih pogodbah, sklenjenimi med Zavodom RS za blagovne rezerve in zainteresiranimi proračunskimi uporabniki.
Vse podrobnejše informacije dobite pri
Černe Alojziju po tel. 061/1683-555, int. 26.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 006-1/97-21
Ob-1268
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Mirko Grahek, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-270, faks 068/322-731, soba št. 31/I.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
javni razsvetljavi na območju Mestne občine Novo mesto, ki obsega naslednja
dela:
1. zamenjava žarnic oziroma svetlobnih teles,
2. popravila instalacij javne razsvetljave,
3. zamenjava elektroelementov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT na leto.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 36 mesecev, začetek 1998
in zaključek 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do10. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto.
Organizacija Mestna občina Novo mesto,
prevzemnik Sekretariat za komunalne zadeve, Seidlova c. 1, Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 068/322-721, soba št.
32/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Jenič Pavel, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 67/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 4. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, kont.
oseba Mirko Grahek, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-270, faks
068/322-731, soba št. 31/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, za 10.000 SIT, vsak delovnik
od 9. do 12. ure.
Način plačila: ob predložitvi plačilnega naloga o plač. mat. stroškov, na račun številka:
ŽR Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115, s pripisom “vzdrževalna
dela na javni razsvetljavi na območju Mestne
občine Novo mesto“.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 6. 1998.
Mestna občina Novo mesto
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
Popravek
Št. 0048/1-308/48-4-97
Ob-1287
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za telekomunikacijsko opremo,
opremo tehničnega varovanja, informacijsko
opremo, informacijske telekomunikacijske
kabelske sisteme in sisteme za neprekinjeno napajanje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998, Ob-1057, se
v 2. točki – Predmet javnega naročila, v
navedbi vsebine črta tekst: “opremo centralnega računalniškega sistema”.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1218
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, kont. oseba Majda Sulič, Kostanjeviška 16 A, Nova Gorica, tel. 065/131-840,
faks 065/28-188.
2. Predmet javnega naročila: laboratorijski in potrošni material.
Navedba vsebine:
a) material za mikrobiološko diagnostiko in gojišča,
b) kemikalije in reagenti,
c) steklovina,
d) plastika,
e) laboratorijski potrošni material,
f) rezervni deli,
g) zaščitna oblačila in obuvala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
15. 5. 1998, zaključek 15. 4. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
a) veljavna registracija za opravljanje dejavnosti;
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
c) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba,
ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost;
d) potrdilo Agencije za plačilni promet
oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom;
e) potrjen obrazec BON 1 in BON 2;
f) potrjena garancija za resnost ponudbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
vložene najkasneje do 17. 4. 1998 do 13.
ure, na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, prevzemnica Eda Urbančič, Kostanjeviška 16 A, Nova Gorica.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Nova Gorica, odpiranje vodi Maja
Krašovec, dipl. jur., Kostanjeviška 16 A,
Nova Gorica.
10. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje do 8. 5. 1998.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, pri tajnici direktorice Edi
Urbančič, Kostanjeviška 16 A, 5000 Nova
Gorica.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, po enodnevni predhodni
najavi po tel. 065/131-840 ali faksu
065/28-188.
Način plačila: 5.000 SIT, gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Nova
Gorica
ali
na
žiro
račun
52000-603-30388.
12. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 11. točko.
13. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Obalni dom upokojencev Koper, Koper, Krožna c. 5, odpiranje
vodi Dušan Vodopivec, tel. 066/459-712.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 24. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna c. 5 – vodja fin. rač. službe
Andreja Bembič, tel. 066/459-709, faks
066/282-385.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 2.000 SIT, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Način plačila: na račun številka
51400-603-31434.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko prejmete na
naslovu: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna c. 5, direktor Dušan Vodopivec,
tel. 066/459-712.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 4. 1998.

Ob-1238A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna c. 5, Koper, kont. oseba Dušan Vodopivec,
tel. 066/459-712,
faks
066/282-385.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
A) Kruh in pekovsko pecivo – 1,500.000
SIT,
B) Splošno prehrambeno blago –
4,000.000 SIT,
C) Ribe – 1,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 8 mesecev, začetek
1. 5. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Obalni dom upokojencev Koper, prevzemnik Andreja Bembič –
vodja fin. računov. službe, Koper, Krožna
c. 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna c. 5, Koper, kont. oseba Dušan Vodopivec,
tel. 066/459-712,
faks
066/282-385.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistila, material za
vzdrževanje.
A) Čistila – 5,000.000 SIT,
B) Material za vzdrževanje – 3,000.000
SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 8 mesecev, začetek
1. 5. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Obalni dom upokojencev Koper, prevzemnik Andreja Bembič –
vodja fin. računov. službe, Koper, Krožna
c. 5.

Ob-1238B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Obalni dom upokojencev Koper, Koper, Krožna c. 5, odpiranje
vodi Dušan Vodopivec, tel. 066/459-712.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 22. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna c. 5 – vodja fin. rač. službe
Andreja Bembič, tel. 066/459-709, faks
066/282-385.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 2.000 SIT, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Način plačila: na račun številka
51400-603-31434.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko prejmete na
naslovu: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna c. 5, direktor Dušan Vodopivec,
tel. 066/459-712.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 4. 1998.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 112/98
Ob-1239
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Center 144, Črna na
Koroškem, kont. oseba Branka Moličnik,
tel. 0602/38-110, faks 0602/38-163.
2. Predmet javnega naročila: živila in
razni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
I. mleko in mlečni izdelki: 8,000.000
SIT/leto,
II. jajca: 1,200.000 SIT/leto,
III. meso in izdelki iz mesa: 14,500.000
SIT/leto,
a) sveže meso (6,000.000 SIT),
b) ribe (400.000 SIT),
c) izdelki iz mesa (5,500.000 SIT),
d) perutnina (2,600.000 SIT),
VI. sadje in zelenjava (10,000.000
SIT/leto),
a) sveže sadje in zelenjava (9,000.000
SIT/leto),
b) zmrznjena
zelenjava,
izdelki
(1,000.000 SIT/leto),
V. kruh in pekovsko pecivo: 4,400.000
SIT/leto,
VI. splošno
prehrambeno
blago:
15,000.000 SIT/leto,
VII. material za čistila in osebno higieno:
8,000.000 SIT/leto,
VIII. kurilno olje: 9,500.000 SIT/leto,
IX. tekstilno blago in oblačila: 4,900.000
SIT/leto,
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X. razni potrošni-vzdrževalni material:
2,500.000 SIT/leto.
Izvajalci lahko ponudbo oddajo za vseh
10 razpisanih skupin ali le za posamezno
skupino oziroma podskupino živil in raznega materiala.
4. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje del: 12 mesecev; začetek 1. 6.
1998 in zaključek 31. 5. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, v
zbornici centra.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem, kont.
oseba Branka Moličnik, Center 144, Črna
na Koroškem.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 51830-603-33012 ali z gotovino na
blagajni CUDV Črna.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, samo pisno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 20. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 5. 1998.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Št. 15/98
Ob-1255
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Octavio Figueroa,
Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245,
faks 061/323-955.
e-mail: Mojca.Furlan ivz.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: računalniška oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in zaključek 15. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 4. 1998 do
11. ure, na naslov: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, prevzemnica
Radelj Rozenka, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel. 061/1323-245, faks 323-955,
soba št. 001.
e-mail: Mojca.Furlan ivz.sigov.mail.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, odpiranje vodi
Mojca Furlan, Trubarjeva 2, Ljubljana,
tel. 061/1323-245, faks 061/323-955,
soba 104.
e-mail: Mojca.Furlan ivz.sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, kont. oseba Octavio
Figueroa,
Trubarjeva
2,
Ljubljana,
tel. 061/1323-245, faks 061/323-955.
e-mail: Mojca.Furlan ivz.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije,
na
račun
številka:
50100-603-41773.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 4. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 947/98
Ob-1257A
Na podlagi 19. in 43. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Predmet razpisa: nakup in prodaja
živilskega in neživilskega blaga za potrebe državnih blagovnih rezerv.
3. Orientacijska vrednost naročila: 3.650
mio SIT.
4. Rok izvedbe: 12 mesecev od dneva
izbire.
5. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
publike Slovenije za blagovne rezerve. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo od 30. 3. 1998 do 3. 4. 1998, do 14.
ure, na sedežu Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana, v tajništvu, soba št. 1.
Pojasnila k razpisni dokumentaciji ponudniki dobijo pri Karmen Verbovšek,
tel. 061/16-83-555, od 6. 4. 1998 do
10. 4. 1998, od 9. do 12. ure.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: reference, osnovni kapital podjetja, bonitetna informacija o podjetju, število
zaposlenih in kadrovska struktura.
7. Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti, ločeno za posamezno skupino blaga iz 2. točke javnega razpisa z oznako »Javni razpis – vrsta blaga –
Ne odpiraj« na Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 1, do 29. 4. 1998 do
14. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998 ob 9. uri, v prostorih Poslovne stavbe, Dunajska 106/I (restavracija).
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
9. Ponudnik mora v ponudbi izpolnjevati
vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev razpisnih pogojev, bo strokovna
komisija izločila kot neveljavne. Naročnik
bo izločil iz razpisnega postopka ponudbo
tistih oseb, ki so bile pravnomočno kaznovane za prekršek iz 22. člena zakona o
blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali
ki imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda
dalj kot 30 dni.
10. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljavnost ponudbe do 15. 5. 1998.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalcev, ki
jim bo priznana sposobnost, obveščeni pisno, najkasneje do 15. 5. 1998.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-1263
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. in 45. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, kont. oseba Marija Stare-Kršmanc,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-35-84, faks
178-35-44, soba št. 35A.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet razpisa je
preskrba naročnika s pisarniškim materialom na podlagi predhodne ugotovitve sposobnosti izvajalcev za čas 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT (fiksni del) za I. polletje, 18,000.000
SIT (ocenjeni del) za leto 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

Št.

vane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova
5, prevzemnik glavna pisarna Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, soba št. 2.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za nakup pisarniškega materiala” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 12.15, na naslovu: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, odpiranje vodi
Janez Šinkovec, Kotnikova 5/III, Ljubljana,
sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo s pisnim sklepom o
priznanju sposobnosti obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 4. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, kont. oseba Marija Stare-Kršmanc, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-35-84, faks 178-35-44, soba št. 35A.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 4. 1998, od 9. do 12. ure.
10. Drugi podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Sklepi po 42. členu
Ob-1193
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Carinska uprava RS, kont. oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44
int. 22-77,
faks
061/140-21-55, soba št. 719, e-mail Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava carinske žice in carinskih zalivk za potrebe carinske službe.
Dobava se bo izvajala na lokacije posameznih carinarnic: Celje, Dravograd, Jese-
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nice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 3. 1998 in zaključek 20. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu z merili sta bila izbrana
dva ponudnika, katerih ponudbi sta bili v
skladu z vsemi razpisnimi pogoji in cenovno
ugodnejši.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 2.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
sejna soba, 11. nad.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 7,790.328 SIT, najvišja cena:
14,488.734 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Carinska uprava RS, Ljubljana
Št. 353-00-1/96-1850-60
Ob-1194
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe, Slovenska
ul. 40, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije v MČ Pobrežje.
3. Ocenjena vrednost del je ca. 60 mio
SIT.
4. Pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v marcu 1998.
5. Izbira ponudnika na podlagi meril, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Odpiranje ponudb je bilo 27. 2. 1998
ob 8. uri, v prostorih Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40, Maribor. Prispelo je 14
ponudb. Izbrano je bilo Javno komunalno
podjetje Nigrad, d.d., Maribor.
7. Izvajalec se izbere na podlagi javnega
razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).
Javni razpis je bil objavljen 6. 2. 1998 v
Uradnem listu RS, št. 9/98.
Predvideni dan objave dodelitve naročila
je 20. 3. 1998.
Mestna uprava Mestne občine Maribor
Komunalna direkcija Maribor
Ob-1195A
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 naročnika:
Obalni dom upokojencev Koper, kont. oseba Vodopivec Dušan, tel. 066/459-712,
faks 066/282-385.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistila, material za
vzdrževanje, gorivo, pisarniški material,
medicinski material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 11 mesecev, začetek
1. 2. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:
Skupina A) čistila,
podskupina – 3: pralni prašek,
Ivec, d.o.o., Maribor, Ulica Heroja Šaranoviča 38,
podskupina – 4: zaščitna sredstva,
Sanolabor, Ljubljana, Leskoškova 4.
Skupina C) gorivo
plin – Istragas, d.o.o., Sermin 8/A, Koper,
ostalo – OMW Istrabenz, Ferrarska 7,
Koper.
Skupina D) pisarniški material,
Biro oprema, d.d., Ljubljana, Dunajska
121.
Skupina E) medicinski material,
Sanolabor, Ljubljana, Leskoškova 4.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 4. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Koper.
Število prispelih ponudb: 21.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 82-87, z dne 29. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Ob-1195B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Obalni dom upokojencev Koper, kont.
oseba
Vodopivec
Dušan,
tel. 066/459-712, faks 066/282-385.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 11 mesecev, začetek
1. 2. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:
Skupina A) sadje in zelenjava,
podskupina – 1: sadje,
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podskupina – 2: zelenjava,
Jestvina, d.d., Koper,
podskupina – 3: sadje, zelenjava – zmrznjeno,
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., pe Dekani 3,
podskupina – 4: kmetijski izdelki:
– krompir, Muha Boris, Velika Bukovica
15,
– jabolka, Pečar Branko, Prešnica 71,
Kozina,
– mlad krompir, ohrovt, Blaškovič Josip,
Arjol 7.
Skupina D) meso in izdelki iz mesa
Kras Commerce, Šepulje 31.
Skupina F) mleko in mlečni izdelki
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., pe Dekani 3,
– olje: Helios Oljarna Domžale, Vir,
Sončna ulica 2.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 5. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Koper.
Število prispelih ponudb: 26.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 82-87, z dne 29. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Obalni dom upokojencev, Koper
Št. 126/98
Ob-1196
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
Šeškova 9, Ribnica, kont. oseba Florjančič
Franc, tel. 061/861-953.
2. Predmet javnega naročila: oprema.
Navedba vsebine: dobava in montaža
notranje (pisarniške) opreme poslovnih
prostorov sklada v objektu B, Šeškova
9, Ribnica.
3. Dobavni rok oziroma zaključek del:
45 dni po podpisu pogodbe.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
ponudbena cena, druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.
5. Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: celovitost ponudbe, cena, reference, rok izvedbe, funkcionalnost in sodobnost opreme.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb, izbrani ponudnik
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Šeškova 9, Ribnica.
Število prispelih ponudb: 18, najnižja cena: 4,515.457,80 SIT, najvišja cena:
8,433.791 SIT.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Šenk Trade, d.o.o., Britof 23, Kranj.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998.
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Ribnica
Ob-1197
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Komunala, d.o.o., Lendava, Partizanska 93.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vpis etažne lastnine
v zemljiško knjigo, izhajajoč iz sedanjega stanja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35.000 do 45.000 SIT na stanovanje.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek maj 1998 in dokončanje december
1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: navedena merila v razpisu.
Število prispelih ponudb: 2.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 20. 2.
1998 ob 11. uri, na sedežu naročnika.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998.
Komunala, d.o.o., Lendava
Št. 2-5/5186/1-1996
Ob-1198
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje, kont. oseba Peter Marš, inž. el.,
Lava 1, Celje, tel. 063/421-310, faks
063/421-309, soba št. 207.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: medkrajevna povezava z optičnim kablom Vojnik Dobrna
Frankolovo.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 56,000.000
SIT, objava je bila v petek, 23. 1. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marec 1998 in zaključek junij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 2.
1998, ob 9.05, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje, Lava 1,
Celje.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 18,126.170 SIT, najvišja cena:
24,329.330 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje
Št. 133/98
Ob-1199
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
kont. oseba Gričar Ernest, inž., Cesta 3.
julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 27.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strojna zemeljsko-gradbena dela na deponiji Unično
in za potrebe DE Vodovod-kanalizacija
in DE gradbena dejavnost.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna ponudbena cena, izkušnje naročnika s ponudnikom in delovni ter
tehnični pogoji za opravljanje raz. del z ustrezno opremo in kadri.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, 1430 Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 5,279.000 SIT, najvišja cena:
7,224.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998;
Ob-209.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik
Št. 8174/1998/429
Ob-1200
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba Nikolaj Polh, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 386 61
219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
in dobava jeklenih konstrukcij na DV 2 ×
110 kV Selce–Laško.
3. Orientacijska vrednost naročila:
31,000.000 SIT.

Št.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: april 1998, zaključek: junij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna ponudbena cena, reference ponudnika, rok
plačila, dobavni rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 2.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 64,030.980 SIT, najvišja cena:
29,605.422 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Št. 8120/1998/420
Ob-1201
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/125-03-33, faks 061/219-389.
2. Predmet javnega naročila: remont
odklopnikov 400 kV Siemens v RTP Podlog v izvedbi tovarniškega serviserja firme Siemens.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: od 25. 5. 1998 do
15. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 19,439.379,35 SIT, najvišja cena:
22,817.970 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Št. 8120/1998/419
Ob-1202
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
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Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/125-03-33, faks 061/219-389.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in elektromontažna dela – zamenjava VN opreme v RTP 220/110 kV
Cirkovce.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: do 19. junija 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 2.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 14,064.853 SIT, najvišja cena:
31,965.279 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Št. 8173/1998/445
Ob-1231
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba Aleš
Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 386 61
219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije za Dv 2 × 110
kV Okroglo–Moste, OPGW, kabelski sistem in terminalska TK oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: marec 1998, zaključek: julij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna ponudbena cena, reference ponudnika, rok
plačila, strokovni kader.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 12,400.000 SIT, najvišja cena:
12,780.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Elektro-Slovenija, Ljubljana
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Ob-1203
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naziv in sedež naročnika: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana,
Aškerčeva 6, kontaktna oseba i. prof. dr.
Mihael Junkar, tel. št. 061/17-71-730.
2. Predmet javnega naročila: nekonvencionalni postopek za obdelavo z abrazivnim vodnim curkom (AWJ).
3. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
30. 1. 1998 ob 8. uri na Fakulteti za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6.
Prispele so 4 veljavne ponudbe.
4. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998.
5. Na podlagi predloga komisije za izvedbo javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika za nabavo nekonvencionalnega postopka za obdelavo z abrazivnim vodnim curkom (AWJ) se je komisija tako po tehnični, kot tudi stroškovni
plati glede na primerjavo AWJ sistemov,
ki je bila opravljena v Laboratoriju za alternativne tehnologije odločila, da izbere
firmo Omax Corporation 303 26 th Street
Northeast, Auburn, Washington 98002,
USA.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Ob-1204
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Karmen Ribič, dipl. inž., Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo laboratorijske
opreme (atomski absorber, PH-ION meter, deionizator, referenčni termometer,
aparatura za določevanje kjehdalovega
dušika, laboratorijski stresalnik).
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– reference,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 1.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Nigrad, Javno
komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 13,940.103 SIT, najvišja cena:
17,312.977 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. I. 1998;
Ob-104.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 37/98

Ob-1205

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Dornava, kont. oseba Simona
Petrovič,
Dornava
128,
Dornava,
tel. 062/755-014, telefaks 062/755-050.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje – ekstra
lahko.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,645.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Najugodnejša cena za dobavo kurilnega
olja – ekstra lahko.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998, na naslovu: Zavod Dornava, Dornava
128, 2252 Dornava.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 18,042.460 SIT, najvišja cena:
18,129.203,40 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. I. 1998;
Ob-227.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Zavod za varstvo in usposabljanje
Dornava
Št. 710-1/98-24-002
Ob-1206
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republiški zavod za zaposlovanje Območna enota Maribor, kont. oseba Rolanda
Podjaveršek, Gregorčičeva 37, Maribor,
tel. 062/225-371, faks 062/222-257, soba št. 210.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca brez
omejitev – čiščenje prostorov Republiškega zavoda za zaposlovanje OE Maribor in Uradov za delo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kompletnost ponudbe, časovni
plan čiščenja, plačilni pogoji, fiksnost cene
in reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Gregorčičeva
ul. 37, soba 214/II.
Naročnik: Republiški zavod za zaposlovanje, Območna enota Maribor, Gregorčičeva 37, Maribor.
Število prispelih ponudb: 11, najnižja cena: 162 SIT/m2, najvišja cena: 198 SIT/m2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. I. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje
Območna enota Maribor
Št. 220-03/98-12
Ob-1207
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RS Upravna enota Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, p.p. 113.
2. Predmet javnega naročila: blago po
skupinah.
3. Navedba vsebine: nabava materiala
I. skupina: pisarniški material,
II. skupina: računalniški material.
4. Orientacijska vrednost naročila:
I. skupina: 5,000.000 SIT,
II. skupina: 3,000.000 SIT.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: fiksnost
cene, kvaliteta in izbira materiala.
6. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 1.
1998 ob 11. uri v prostorih Upravne enote
Kranj, soba št. 118.
8. Število prispelih ponudb: 7.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. I. 1998.
Upravna enota Kranj
Št. 351-03-6/98-625
Ob-1208
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
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mer, tel. 069/81-712, faks 069/81-610,
soba 215.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava tehnične
dokumentacije za izgradnjo Doma starejših občanov v Ljutomeru (PGD, PZI).
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za izdelavo projekta ne
more biti daljši od 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, rok izdelave
projekta, ustrezne reference ter plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 2.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova 1.
Število prispelih ponudb: 5, od tega 4
veljavne ponudbe, najnižja cena za izdelavo
tehnične dokumentacije (PGD, PZI):
3,794.595 SIT, najvišja cena: 4,856.400
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. I. 1998;
Ob-333.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 3. 1998.
Občina Ljutomer
Št. 402-11/96-2
Ob-1209
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: blago –
potrošni računalniški in pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost: 13,000.000
SIT.
4. Dobavni rok: od sklenitve pogodbe
postopno do 31. 12. 1998.
5. Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.
1998 v Upravni enoti Ptuj, Slomškova ulica
10, Ptuj.
Prispelih ponudb: 11.
6. Utemeljitev izbire: najnižja dobavna
cena fco naročnik glede na kvaliteto in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Izbrani ponudniki:
MK Birooprema, d.d., Dunajska cesta
121, 1000 Ljubljana,
Petlja, d.o.o., Ob Dravci 3a, 2251 Ptuj
in Mladinska knjiga trgovina, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Upravna enota Ptuj
Ob-1210
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

Št.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brestanica,
tel. 0608/24-160, faks 0608/22-262.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje raznih
gradbenih in obrtniških del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev od podpisa
pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Resa Krško
je bila izbrana zaradi najugodnejše cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brestanica.
Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. I. 1998;
Ob-217.
JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Št. 286/98
Ob-1230
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Galerija Božidar Jakac, kont. oseba Bojan Božič, direktor, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki, tel. 0608/87-008, faks
0608/87-335.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: statična sanacija in
delna prezentacija prostorov stare prelature v samostanskem kompleksu Kostanjevica na Krki.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 3. 1998 in zaključek 30. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference pri izvajanju gradbeno
sanacijskih del na objektih kulturne dediščine (50%), cena in plačilni pogoji (40%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 2.
1998 ob 10.30, na naslovu: Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, Kostanjevica
na Krki.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 10,503.237 SIT, najvišja cena:
15,808.336,40 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. I. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 3. 1998.
Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki
Št. 4/98
Ob-1240
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev velike dvorane v zadružnem domu v Šmarjah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Predvideni čas objave razpisa: 20. 2.
1998.
5. Rok začetka in dokončanja del: začetek marca 1998, zaključek aprila 1998.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrana
ponudba je ustrezala vsem merilom in bila
je cenovno najugodnejša.
7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper, soba št. 5; 3. marec 1998 ob 9. uri.
8. Število prispelih ponudb: 2.
9. Najnižja cena: 5,651.116 SIT.
10. Najvišja cena: 6,306.346 SIT.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
12. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. II.
1998.
13. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 20. 3. 1998.
Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
Št. 110-1/98
Ob-1241A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Branka Dervarič, inž.,
Ulica
XIV.
divizije
4,
Celje,
tel. 061/17-88-365.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: študija možnih variant ter idejna rešitev za izbrano varianto bencinskega servisa na območju Brda.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis so se prijavili trije
ponudniki. Po pregledu ponudb sta bili od
treh oddanih ponudb, dve ponudbi nepopolni. V skladu s 34. členom ZJN javni razpis ni uspel, ker je popolna samo ena po-

Stran

2380 / Št. 22 / 20. 3. 1998

nudba, zato se javni razpis ponovi pod enakimi pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 1.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 82-87, z dne 27. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Ob-1241B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., kont. oseba Branka Dervarič, inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel. 061/17-88-365.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: študija možnih lokacij bencinskega servisa na odseku Ljubljana–Višnja Gora in idejna rešitev za
izbrano lokacijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,300.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 75 dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu ponudb je bila od
dveh oddanih ponudb, ena ponudba nepopolna. V skladu s 34. členom ZJN javni
razpis ni uspel, ker je popolna samo ena
ponudba, zato se javni razpis ponovi pod
enakimi pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 1.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.
Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 82-87, z dne 27. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-1271A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.
2. Predmet javnega naročila: mleko in
mlečni izdelki.
3. Orientacijska vrednost:
– skupina A – mleko – okvirna vrednost:
1,743.792 SIT,
– skupina B – mlečni izdelki – okvirna
vrednost: 4,093.927 SIT,
– skupina C – kefir – okvirna vrednost:
430.284 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče, za skupine A, B in C,
– Gorenjska mlekarna, d.d., Smledniška c. 1, Kranj, za skupine A, B in C,
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana, za skupini A in B.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 16. marca 1998 do 16. marca 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. marca
1998 ob 9. uri, na naslovu: Psihiatrična
bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begunje
na Gorenjskem.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. marec 1998.
Ob-1271B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.
2. Predmet javnega naročila: meso in
mesni izdelki.
3. Orientacijska vrednost:
– skupina A – meso – okvirna vrednost:
10,257.525 SIT,
– skupina B – mesni izdelki – okvirna
vrednost: 3,957.654 SIT,
– skupina C – piščanci – okvirna vrednost: 1,356.390 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:
– Mesarija Arvaj Anton, s.p., Britof 25,
Kranj, za skupine A, B in C,
– Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška 15,
Šentjur, za skupine A, B in C,
– Mesarija Mlinarič, d.o.o., Lesce, Železniška 1, Lesce, za skupine A, B in C,
– Jem Jeseniške mesnine, d.d., Sp.
Plavž 14, Jesenice, za skupini A in B,

– Špecerija Bled, Veletrgovina Bled,
d.d., za skupine A, B in C.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 16. marca 1998 do 16. marca 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3 marca
1998 ob 11. uri, na naslovu: Psihiatrična
bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begunje
na Gorenjskem.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. marec 1998.
Psihiatrična bolnišnica
Begunje na Gorenjskem
Ob-1269
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. osebi Marko Kovačič, dipl. inž. in
Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo
mesto,
tel. 068/371-511,
068/371-120, faks 068/322-853.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja RNO Mokronog, izgradnja RNO Mirna, izgradnja
RNO Šentrupert.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 4. 1998 in zaključek 15. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 13,835.829,85 SIT, najvišja cena:
23,510.339,60 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-698.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto
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Ob-1270
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole
Ribarja
18,
Šoštanj,
tel. 063/42-03-612, faks 063/42-03-485,
soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Predmet javnega razpisa so: stalne dobave prehrambenih artiklov za obrat
družbene prehrane v Termoelektrarni
Šoštanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 120,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki so bili
izbrani kot najugodnejši ponudniki:
1. Meso in mesni izdelki.
– Mesarstvo Sušec, Robert Sušec, s.p.,
Velenje,
– Mesarija Strašek, Štefan Strašek, s.p.,
Slovenske Konjice,
piščančje meso: Mesarija Strašek, Štefan Strašek, s.p., Slovenske Konjice.
2. Mleko in mlečni izdelki.
– Mlekarna Celeia, Petrovče.
3. Brezalkoholne pijače:
– Engrotuš Celje.
4. Kruh in pekovski izdelki:
– MT Center – Pekarna Presta, Velenje.
5. Sveže sadje in zelenjava:
– ERA Velenje.
6. Splošno prehrambeno blago:
– ERA Velenje,
olja: Tovarna olja GEA, Slovenska Bistrica.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor
Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
Šoštanj, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 20.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71, z dne 21. 11.
1997; Ob-5103.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: marec 1998.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-1265
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
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ba Marina Cankar, d.i.a., Trubarjeva 5, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme za
Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, I.
faza – vzhodni del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. III.
1998 in zaključek 15. V. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na šolskih objektih:
– atest opreme,
– rok dobave,
– cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Trubarjeva 5, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 25,335.018 SIT, najvišja cena:
28,567.308 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998;
Ob-552.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-1282A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Hrastnik, kont. oseba Tomaž
Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, soba št. 33.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Marno; odcep Unično Krištandol.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marca 1998 in zaključek 15. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 25,500.232,40 SIT, najvišja cena:
31,848.848,42 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
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Ob-1282B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Hrastnik, kont. oseba Tomaž
Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, soba št. 33.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: komunalna ureditev
in izgradnja igrišča v območju ZN “Korbarjev hrib”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marca 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 8,447.321 SIT, najvišja cena:
10,054.499 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Ob-1282C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Hrastnik, kont. oseba Tomaž
Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, soba št. 33.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija občinskih cest.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marec 1998 in zaključek oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: po enoti, najvišja cena: po enoti.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Ob-1282Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Hrastnik, kont. oseba Tomaž
Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, soba št. 33.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
občinskih in gozdnih cestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,400.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marec 1998 in zaključek december 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: po enoti, najvišja cena: po enoti.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Občina Hrastnik
Št. 01 012-2/95
Ob-1285
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Loški Potok, Hrib 102, Loški
Potok.
2. Predmet javnega naročila: večja vzdrževalna dela na lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Loški Potok v
letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila del:
22,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka in dokončanja
del: od 5. 5. 1998 do 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in optimalno izpolnjevanje ostalih kriterijev. Na podlagi vrednotenja ponudb po
razpisnih kriterijih je za najugodnejšega ponudnika izbran Primorje, d.d., Ajdovščina.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998 ob 9. uri, v prostorih Občine Loški
Potok.
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Število prispelih ponudb: 7, od tega 7
popolnih po razpisnih pogojih, najvišja cena: 37,599.549 SIT, najnižja cena:
28,324.925 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-682.
9. Datum dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Občina Loški Potok

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Št.1-1/5112/1-98
Ob-1222
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime, oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana. Kontaktna oseba: Boris Kresnik,
Lava 1, Celje, telefon 063/421-206, telefaks 063/421-209;
2. Predmet javnega naročila: oprema za
protipožarno javljanje sistema Cerberus;
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,289.735,10 SIT;
4. Dobavni rok: 50 dni;
5. Kraj in čas odpiranja ponudb: 10. 3.
1998 ob 8. uri na sedežu Telekoma Slovenije p.o., PE Celje, Lava 1, Celje. Število
ponudb: 1
6. Utemeljitev izbire ponudnika: ekskluzivni dobavitelj opreme Cerberus za področje R Slovenije .
Telekom Slovenije p.o., Ljubljana
Št. 04811
Ob-1227Č
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnih
prostorov v večnamenskem objektu Luče ob Savinji.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
18,000.000 SIT.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: 71 m2 finaliziranih prostorov, nakup predstavlja edino primerno in usposobljeno rešitev prostorskih problemov za pošto v Lučah ob Savinji.
6. Kraj odpiranja ponudb: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer,
Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 1, najnižja cena: 18,000.000 SIT.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 0403-32/98-15
Ob-1272
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RS Varuh človekovih pravic, kont. oseba Zoran Perše, Dunajska cesta 56, Ljubljana, tel. 175-00-29, faks 175-00-40,
e-mail Zoran-Perse@varuh.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega in potrošnega računalniškega materiala v letu 1998.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: usposobljenost, izkušnje ponudnika, pogoji poslovanja in cene materiala.
6. Kraj odpiranja ponudb: RS Varuh človekovih pravic, kont. oseba Zoran Perše,
Dunajska cesta 56, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6.
Republika Slovenija
Varuh človekovih pravic
Ob-1273A
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 140-50-80, faks 444-567.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in izvedba
programa za varstvo zraka pri termoenergetskem objektu.
Izvajalec je Elektroinštitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
22,373.307 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izhodišče za pripravo pog. je osnovna pogodba iz leta 1987. EIMV sodeluje od idejne zasnove monitoringa preko vseh
faz izgradnje. EIMV ima tudi pooblastila s
strani MOP in MGD za opravljanje dejavnosti na področju ekologije.
Ob-1273B
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 140-50-80, faks 444-567.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija visokotlačnega ohišja protitlačne turbine TA 2.
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Pogodba je sklenjena z inženiringom
SOL Intercontinental, Ljubljana, Bežigrad
15, proizvajalec delov je ABB Karlovac.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
66,100.600 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 23. 2. 1998 in zaključek 20. 12. 1998.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: pogodba je sklenjena na podlagi
5. in 3. točke 5. člena zakona o JN: zamenjava ohišja je nujna, saj trenutno ohišje
samo pogojno zadovoljuje pogojem tehnološke funkcionalnosti in varnosti obratovanja, ABB Karlovac pa je edina strokovno
podprta organizacija, ki lahko kakovostno
opravi to delo.
Temoelektrarna toplarna Ljubljana,
p.o.
Ob-1274
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože,
Savinjska
cesta
4,
Nazarje,
tel. 063/833-022, faks 063/833-022.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dozidava k Osnovni
šoli Nazarje.
Izbrani ponudnik: Pluton, d.o.o., Prebold.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 9 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– primerno nizka cena,
– sprejemljive dodatne ugodnosti,
– reference na področju gradnje šol.
6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože, Savinjska cesta 4, Nazarje.
Število prispelih ponudb: 10, najnižja cena: 138,8 mio SIT, najvišja cena: 180,2
mio SIT.
Občina Nazarje
Ob-1275
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba nabavno prodajna služba, Jamova 39, Ljubljana, tel. 061/177-39-00 (centrala), faks
061/123-22-05, soba št. C 142.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pospeševalnik alfa
delcev – sistem za transport žarka – subvencija MZT.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
18,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: november 1998.

Št.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 3. in 4. točko 55. in
56. člena zakona o javnih naročilih je bilo
naročilo oddano brez javnega razpisa.
Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Javni razpisi
Št. 902-1/98
Ob-1253
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na podlagi
7. člena zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Ur. l. RS,
št. 56/94) ter 2. člena pravilnika o delu odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva objavlja
razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 1998
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu
delu v vzgoji in izobraževanju, k razvoju pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju
obeh z ožjim in širšim okoljem.
Kandidate(-ke) za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
Področja
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanje in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva,
izobraževanja odraslih, višjega in visokega
šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka
slovenskega jezika in kulture za Slovence
po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od
tega na posameznem področju največ 3.
Nagrado lahko prejme posamenik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija, če
deluje na posameznem področju najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) lahko prejme nagrado
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
Nagrade in kriteriji za dodelitev
Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko
delo v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat(-ka) naslednje
pogoje:
– če ima naziv svetnik(-ica) ali je izvoljen(-a) v naziv visokošolskega učitelja,
– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
področju vzgoje in izobraževanja,
– če je dosegel(-a) nadpovprečne in v
javnosti potrjene rezultate na področju vzgoje in izobraževanja.
Nagrada se lahko podeli tudi v primeru,
če je kandidat(-ka) najmanj 20 let dejaven(a) na področju vzgoje in izobraževanja ali če
je upokojen(-a).
Nagrada za avtorsko delo na področju
učbenikov in učnih pripomočkov se lahko
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podeli, če izpolnjuje kandidat(-ka) naslednje pogoje:
– če ima najmanj naziv svetovalec(-ka)
ali je izvoljen(-a) v naziv visokošolskega učitelja ali sodelavca(-ke),
– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
področju vzgoje in izobraževanja,
– če je v zadnjih petih letih napisal(-a)
vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika
ugodno ocenila oziroma je pripravil(-a) več
učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja.
Nagrada se lahko podeli tudi v primeru,
če je kandidat(-ka) najmanj 20 let dejaven(a) na področju vzgoje in izobraževanja ali če
je upokojen(-a).
Nagrada za najvišje dosežke v znanstveno-pedagoškem delu v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat(ka) naslednje pogoje:
– če ima naziv znanstvenik(-ca) svetnik(ica) ali je izvoljen(-a) v naziv visokošolskega
učitelja ali znanstvenega sodelavca(-ke),
– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
znanstveno-pedagoškem področju vzgoje in
izobraževanja,
– če je v zadnjih petih letih napisal(-a)
vsaj eno znanstveno delo na področju vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju tega področja, h kvaliteti pedagoškega dela in vključevanju študentov v
raziskovalno-študijske procese v visokem
šolstvu.
Nagrada se lahko podeli tudi, če je kandidat(-ka) upokojen(-a).
Nagrada za življenjsko delo v vzgoji in
izobraževanju se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat(-ka) naslednje pogoje:
– če je najmanj 30 let dejaven(-a) na
področju vzgoje in izobraževanja,
– če njegovi(njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju
ali na najvišjih domačih ter tujih tekmovanjih,
– če dosega nadpovprečne rezultate pri
vzgojno-izobraževalnem, svetovalnem, mentorskem, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu,
– če se je vidno uveljavil(-a) na področju
dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.
Nagrada se lahko podeli tudi, če je kandidat(-ka) upokojen(-a).
Obvezne sestavine predloga za nagrado
Predlog za dodelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo ter zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-k), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo ter zaposlitev,
če gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti zavoda ali
druge organizacije,
– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
Predloge z utemeljitvijo in dokazili pravne in fizične osebe pošljejo v zaprti ovojnici,
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana, s pripisom: “Ne
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odpiraj – razpis za nagrade na področju
šolstva”, ali jih prinesejo osebno do petka,
28. avgusta 1998, do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana
Št. 3789/98
Ob-1254
Na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske 1/98)
ter 5. člena odloka o izvajanju in podelitvi
koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradni
vestnik Gorenjske, 13/87), objavlja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Cerklje
na Gorenjskem
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
dimnikarske službe na območju Občine
Cerklje na Gorenjskem
1. Koncedent: Občina Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23.
2. Predmet koncesije je opravljanje vseh
storitev obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, požarnega varstva in preventive na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem, v
obsegu po 8. členu odloka o izvajanju in
podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
Občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske,
13/97) (v nadaljevanju: odlok).
3. Območje izvajanja koncesije je celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem.
4. Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let. Koncesijsko pogodbo sklene župan.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje po 2. členu odloka o koncesioniranih gospodarskih javnih
službah ter v vlogi na razpis predložiti:
– dokazilo, da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dimnikarske dejavnosti,
– veljavno obrtno dovoljenje Obrtne
zbornice Slovenije za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
– program izvajanja dimnikarske službe
za čas trajanja koncesije na območju, za
katerega prosi za podelitev koncesije,
– dokazilo o finančnem stanju,
– dosedanje reference,
– dokazilo o zaposlitvi zadostnega števila strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje storitev dimnikarske službe na območju,
za katerega se prosi za podelitev koncesije,
– dokazila o razpolaganju z zadostnimi
tehničnimi sredstvi za opravljanje dimnikarske službe,
– cenik storitev.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dimnikarske službe,
– celovitost ponudbe oziroma vloge.
7. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za ponudnike s sedežem
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dejavnosti in s stalnim bivališčem na območju Občine Cerklje v višini 5%.
8. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici, na naslov: Občina Cerklje na
Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, 4207
Cerklje, s pripisom – “Prijava na koncesijo
za opravljanje dimnikarske službe – Ne odpiraj!” Potrebne informacije dobite po
tel. 064/422-518.
9. Rok za prijavo na razpis je 60 dni od
objave v Uradnem listu RS. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer naslednji dan po
izteku razpisnega roka ob 12. uri, v prostorih Občine Cerklje, Ul. Franca Barleta 23.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.
O izbiri koncesionarja bo odločala uprava Občine Cerklje na Gorenjskem. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa, najkasneje v roku 60 dni po poteku javnega razpisa.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 663-05-011/98
Ob-1296
Na podlagi 40. a člena zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96 in
78/97) in odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva in programov za
podporo družini
I. Predmet razpisa so:
1. Programi na področju socialnega varstva, ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v daljšem časovnem obdobju in sicer:
1.1. programi celovite socialne rehabilitacije zasvojenih,
1.2. programi stanovanjskih skupin za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in invalide,
1.3. programi zatočišč, zavetišč in materinskih domov,
1.4. programi krizne družinske obravnave otrok s težavami v odraščanju.
2. Eksperimentalni in razvojni programi
socialnega varstva in drugi programi nevladnega sektorja, ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v letu 1998 in sicer:
2.1. programi preprečevanja socialne izključenosti otrok in mladih iz družin, v katerih je alkoholizem, nasilje in revščina,
2.2. programi oblik pomoči in samopomoči starejšim in invalidnim, katerih namen
je, da se zmanjša njihova izključenost iz socialnega okolja,
2.3. programi pomoči za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
2.4. programi samopomoči, pomoči in
zagovorništva žrtvam nasilja,
2.5. programi dela z mladimi,
2.6. modeli izvajanja individualizacije
pravic v socialnem varstvu,
2.7. programi zmanjševanja škode, samopomoči in pomoči zasvojenim ter njihovim družinskim članom.
3. Programi za podporo družini, ki jih bo
MDDSZ sofinanciralo v letu 1998
3.1. programi svetovalnega dela z zakonci oziroma partnerji,

3.2. programi za humanizacijo odnosov
med spoloma,
3.3. programi, ki ustvarjajo pogoje za
kvalitetnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev,
3.4. programi za starše in druge družinske člane, še posebej v družinah z otroki s
posebnimi potrebami,
3.5. programi v podporo različnim družinskim oblikam.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpisa: 250 milijonov tolarjev.
III. Sredstva tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 1998
IV. Pogoji
Splošni pogoji za sofinanciranje vseh
programov, ki so predmet razpisa:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
– program izvajajo v Republiki Sloveniji,
– imajo šifro podrazreda po uredbi o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96) 85.3, ali
društva, ki so registrirana kot društva v javnem interesu ali društva druga združenja in
organizacije, ki imajo v ustanovitvenih aktih
opredeljeno izvajanje socialnovarstvenih dejavnosti,
– imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
– program se izvaja v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
– program vključuje prostovoljne oblike
dela,
– imajo izdelan program dela, iz katerega je razvidno:
– analiza potreb z metodami dela,
– načrt evalvacije,
– ocena predvidenih učinkov izvajanja
programa,
– imajo zagotovljeno strokovno vodenje
in izvajanje programa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
IV. 1. Dodatni pogoji za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva,
ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v daljšem
časovnem obdobju:
– vodja programa je strokovni delavec v
skladu z zakonom o socialnem varstvu, izvajalci programa pa so strokovno usposobljeni,
– zagotovljen je finančni delež drugih sofinancerjev,
– opredeljen je način določitve prispevka uporabnikov k oskrbnim stroškom,
– program se uspešno izvaja že daljše
časovno obdobje in je bil v preteklosti že
sofinanciran s strani ministrstva,
– izvajalci programov terapevtske skupnosti imajo pridobljeno ustrezno verifikacijo
programa, cilj programa je abstinenca uporabnika.
V. Kriteriji za izbor programov, merila za
dodelitev sredstev in način sofinanciranja
1. A) Kriteriji za izbor programov socialnega varstva, ki jih bo sofinanciralo MDDSZ
v daljšem časovnem obdobju:
Pri izboru programov bodo upoštevani
sledeči kriteriji:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– kvaliteta in realnost predloženega programa glede na načrtovano izvajanje in pričakovane učinke programa,
– razvitost pritožbenih mehanizmov v
predloženem programu,
– delež zagotovljenih sredstev iz neproračunskih virov,
– usposobljenost izvajalcev in njihove reference,
– delež prostovoljnih oblik dela,
– število uporabnikov vključenih v program.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
programi nevladnih, neprofitnih organizacij.
1. B) Merila za dodelitev sredstev za programe socialnega varstva, ki jih bo sofinanciralo MDDSZ v daljšem časovnem obdobju
MDDSZ bo sofinanciralo stroške zaposlenih ter del materialnih stroškov neposredno vezanih na izvajanje programa.
MDDSZ bo pri določitvi sofinanciranja za
posamezni izbrani program upoštevalo število zaposlenih, ki izhajajo iz povprečnega
števila zaposlenega na uporabnika v vseh
istovrstnih programih, ugotovljenega na
podlagi poročil o izvajanju programov v letu
1997 in predloženih programov za leto
1998 ter specifičnosti posameznih programov.
1. C) Način sofinanciranja programov socialnega varstva, ki jih bo sofinanciralo
MDDSZ v daljšem časovnem obdobju
Minister bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov za obdobje 1998-2002.
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 1998. V prihodnjih letih bodo sredstva zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto, po merilih, ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 1998, pri čemer bodo
upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu.
MDDSZ ni dolžno skleniti letnih pogodb,
če se spremenijo pogoji izvajanja programa, ki so bili podlaga za izbor, razen v primeru, ko MDDSZ pristane na spremenjene
pogoje.
MDDSZ bo sredstva v posameznem letu
dodeljevalo v več zaporednih obrokih, v
skladu s pogodbo o sofinanciranju.
2. A) Kriteriji za izbor eksperimentalnih
in razvojnih programov socialnega varstva
ter drugih programov nevladnega sektorja,
ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v letu 1998:
Pri izboru programov bodo upoštevani
sledeči kriteriji:
– kvaliteta in realnost predloženega programa glede na načrtovano izvajanje in pričakovane učinke programa,
– vključenost elementov samopomoči in
samoorganizacije,
– delež prostovoljnega dela,
– usposobljenost izvajalcev in njihove reference,
– delež sofinanciranja iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
programi nevladnih, neprofitnih organizacij
in programi, ki prinašajo inovacijo ali nove
metode dela na področju socialnega varstva.
2. B) Merila za dodelitev sredstev eksperimentalnih in razvojnih programov socialnega varstva ter drugih programov nevladnega sektorja, ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v letu 1998

Št.

MDDSZ bo sofinanciralo posamezen
program v vrednosti do višine 50 odstotkov
ovrednotenega programa.
Pri sofinanciranju bo MDDSZ upoštevalo:
– realnost finančne konstrukcije glede
na finančno ovrednotenje istovrstnih programov prijavljenih na razpis,
– velikost programa, obseg dela oziroma intenzivnost obravnave uporabnika,
– razvejano mrežo delovanja na področju RS.
2. C) Način sofinanciranja eksperimentalnih in razvojnih programov socialnega varstva ter drugih programov nevladnega sektorja, ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v letu
1998
Na podlagi sklepa ministra o izboru izvajalcev bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranja programov v letu 1998. Sredstva bodo dodeljena v več zaporednih obrokih.
3. A) Kriteriji za izbor programov v podporo družini, ki jih bo MDDSZ sofinanciralo
v letu 1998:
Pri izboru programov bodo upoštevani
sledeči kriteriji:
– kvaliteta in realnost predloženega programa glede na načrtovano izvajanje in pričakovane učinke programa,
– vključenost elementov samopomoči in
samoorganizacije,
– delež prostovoljnega dela,
– usposobljenost izvajalcev in njihove reference,
– delež sofinanciranja iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
programi nevladnih, neprofitnih organizacij
in programi, ki prinašajo inovacijo ali nove
metode dela.
3. B) Merila za dodelitev sredstev za programe v podporo družini
MDDSZ bo sofinanciralo posamezen
program v vrednosti do višine 50 odstotkov
ovrednotenega programa.
3. C) Način sofinanciranja za programe
v podporo družini
Na podlagi sklepa ministra o izboru izvajalcev bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranja programov v letu 1998. Sredstva bodo dodeljena v več zaporednih obrokih.
VI. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 98 “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
in programov za podporo družini v letu
1998”. Ponudniki, ki prijavljajo programe,
ki jih bo MDDSZ sofinanciralo v daljšem
časovnem obdobju, morajo k obrazcu 98
priložiti še izpolnjeni obrazec 98 A.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 98, vzorec pogodbe in dodatni obrazce 98 A) na recepciji Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje, Ljubljana.
Ponudbi je potrebno priložiti zahtevano
dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.
Kompletna ponudba mora biti dostavljena v zaprti kuverti s sledečimi elementi:
A) izpolnjena prijava za razpis (obrazec
98), z vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu
in s prilogami,
B) program dela,
C) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,
D) odločba ali sklep o registraciji,
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E) potrjen statut društva ali pravila društva,
F) dokazila o sofinanciranju programa,
G) vzorec pogodbe,
H) obrazec 98 A s prilogami (dodatni
obrazec za programe iz 1. točke predmeta
razpisa s prilogami)
Vsak prijavljeni program z zahtevano dokumentacijo je potrebno predložiti v posebni kuverti.
2. Izvajalci programov, ki želijo pridobiti
sofinanciranje ministrstva v višini enaki ali
večji od 2,000.000 SIT, morajo priložiti
pred sklenitvijo pogodbe mnenje Socialne
zbornice Slovenije. Izvajalci, ki so mnenje
pridobili v letu 1997, predložijo fotokopijo.
3. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, z vidno oznako v
levem zgornjem kotu na prednji strani kuverte: “Ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
in programov za podporo družini za leto
1998”, pod to oznako pa navedbo premeta
razpisa na katerega se prijavljate “Programi
na področju socialnega varstva, ki jih bo
MDDSZ sofinanciralo v daljšem časovnem
obdobju”, ali “eksperimentalni in razvojni
programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja
ali programi za podporo družini”.
Rok za oddajo ponudb je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom za programe pod 1. in 2. točko predmeta razpisa dobite pri Borutu Grabrijanu,
tel. 061/178-3459 ali Renati Cvelbar,
tel. 061/178-3387, za programe pod
3. točko predmeta razpisa pa pri Luciji Kastelic, tel.: 061/178-3405.
4. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (soba 22), ali če je zadnji dan roka
oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Nepravočasne ali nepravilno opremljene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj.
5. Komisije bodo odpiranje ponudb začele dne 22. 4. 1998 na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
6. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve za leto 1998,
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-1233
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi
118. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Ur. l. RS, št. 59/96) in 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro upravljalcev melioracijskih
sistemov
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58.
2. Predmet javnega razpisa: izbira upravljalcev naslednjih melioracijskih sistemov:
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Melioracijsko
območje
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Vrsta
sistema

Površina
v ha

UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA
Lozice
Manče-Podnanos
Slap I.
Slap II.
Log-Zemono
Ajdovsko polje
Vipavski Križ - Male Žablje
Dolenje - Ustje
Lokavško polje
Brje - Žablje
Vrtovin - Potoče
Selo- Batuje
Črniče - Perovljek

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
namakalni

22
247
125
121
472
194
234
50
148
526
15
40
61

UPRAVNA ENOTA BREŽICE
Bukovšek
Gabernica
Sromljica
Gazice
Dobovsko polje
Piršenbreg
Cerklje - Cerelje - Gmajna

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

91
182
432
64
500
16

osuševalni
osuševalni

63
18
38

osuševalni - namakalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

92
117
157
39
105
27
12
46
18

UPRAVNA ENOTA CERKNICA
Farovščica

osuševalni

45

UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ
Podturnščica

osuševalni

99

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

468
187
190
179
140
63
31
68
100

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

197
131
460
222
161
257
402
294
382
314
252
44

UPRAVNA ENOTA CELJE
Žepina I.
Žepina II.
Lokrovec
Medlog - I. faza
Medlog - Babno
Ostrožno - Lopata
Zadobrova
Ivenca
Žepina
Mlinarica
Avtoobnova
Ljubečna
Zg. Trnovlje

UPRAVNA ENOTA DOMŽALE
Rača - Čudna
Radomlja I.
Radomlja II.
Radomlja III.
Radomlja IV.
Pšata I.
Pšata II.
Moravče
KPC Jable
UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA
Slaptinci
Lomanoše
Plitvica
Boračeva - Črešnjevci
Selišči - Kupetinci
Žihlava - Biserjane
Biserjane - Grabonoš
Grabonoš - Sp. Ivanjci
Sp. Ivanjci - Sp. Ščavnica I.
Sp. Ivanjci - Sp. Ščavnica II.
Sp. Ščavnica - Lešane
Kmetijstvo Črnci
Apaško polje
UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE
Črnelo - Ivančna Gorica
Ratike
Gatina - Grosuplje

namakalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

50
25
152

Melioracijsko
območje

Vrsta
sistema

Površina
v ha

osuševalni

210
57

UPRAVNA ENOTA ILIRSKA BISTRICA
Jablanica
Žabovci
Zarečje
Jasen
Vrbovo
Vrbica

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

45
30
38
53
62
104

UPRAVNA ENOTA IZOLA
Pivol

namakalni

UPRAVNA ENOTA KAMNIK
Moste - Križ - Komenda

osuševalni

114

osuševalni
osuševalni
namakalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni - namakalni
osuševalni - namakalni

35
10
120
224
120
48
85
224
69
71
39
51
55
122

UPRAVNA ENOTA IDRIJA
Godovič
Žirovnica

UPRAVNA ENOTA KOPER
Pradisiol
Lazaret
Sečoveljska dolina
Gradišče - Sočerga
Movraž I.
Movraž II.
Abrami
Malinska dolina
Sermin - Valmarin
Ankaranska Bonifika
Purisima
Bertoška Bonifika
Jernejski potok
Drnica
Zontarji

osuševalni
osuševalni
osuševalni
namakalni

UPRAVNA ENOTA KRANJ
Zalog
Cerklje
Tenetiše
Jezersko

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

75
112

UPRAVNA ENOTA KRŠKO
Kolarica
Lokavec
Kalce - Naklo
Jelšanski potok
Muzga - Mraševo
Lokvanjski potok
Velikovaški potok
Račna

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

50
100
150
169
193
42
52
87

UPRAVNA ENOTA LAŠKO
Marof
Vrhovo

62
51

UPRAVNA ENOTA LENART
Vinička vas
Zamarkova
Radehova - Šetarova
Polena - Zg. Senarska
Gočova
Gočova III A
Brengova - Sp. Verja
Drvanja - Ročica
Porčič - Čreta
Porčič - jezero
Porčič - Kerec
Žerjavci
Žice
Zg. Senarska
Zamarkova - Voličina
Šetarovska gmajna
Globovnica

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

23
44
145
18
34
96
130
51
45
90
29
30
100
26
70
38
82

UPRAVNA ENOTA LENDAVA
Lendava - Ivan - Lakoš
Gabrje - Lakoš

osuševalni
osuševalni

170
175
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območje

Ujret I.
Ujret II.
Kasalaš
Mostje
Borošnjak
Trimlinski pašnik
Benica - Korung
Margaš
Ob Kopici
Zatak
Pince - Pašnik
Riganovec
Kovečeš
Kamovci
Kamovci II.
Ob Bukovici
Ginjevec - Radmožanci - Nedelica
Radmožanci
Mostje II.
Dobrovnik I.
Dobrovnik II.
Linica
Korong
Benica Ritaš
Kasalaš II.
Pince Dolina
Turnišče II.
Strehovci - Dobrovnik
Petišovsko p. - Zatak - Pince
Lendava - Črnec
Benica Petišovci
UPRAVNA ENOTA LITIJA
Gabrovka
Panoviče
Črni potok
Grmače
UPRAVNA ENOTA LJUTOMER
Kokoriči
Kokoriči II.
Virje - Vučja vas
Cezanjevci I.
Cezanjevci II.
Ob Turji - Berkovci
Bolehnečiči
Logarevci
Kozarica - Virje
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
Konjščica
Dobrunjščica - Breska
Gmajnice
Gameljščica
Pirniče
Bonovec
Horjul A
Horjul B
Horjul C
Resnik
Dobravica - Ig
Brezovica A
Dolsko - Petelinje
Podgorje
Poljšak
UPRAVNA ENOTA LOGATEC
Pod Sekirico
Mareke
Rovtarica
UPRAVNA ENOTA MARIBOR
Korenski potok
Požeg Ješenca
Pivola - Štekarje

Št.

Vrsta
sistema

Površina
v ha

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

114
80
180
90
72
60
190
70
80
200
36
230
100
60
60
80
18
90
110
110
50
30
145
20
20
117
262
272

osuševalni
osuševalni
osuševalni

35
80

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

76
139
112
320
260
186
546
263
2198

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

40
125
160
73
202
100
310
126
135
315
60
50

osuševalni
osuševalni
osuševalni

26
40
26

osuševalni
osuševalni
osuševalni

182
250
93
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Melioracijsko
območje

Močna - Rupeče
Dragučova I.
Dragučova II.
Purgaj
Valentin
Benko
Pernica - Močna
Rošpoh - Fifold
Pesniški dvor
Loke
Ogrizkovo
Lukman
Škofijsko
Lepi dol
Grošeta
Lipno
Cerknica
Vajgen
Pekre
Cemter
UPRAVNA ENOTA METLIKA
Krasinec I.
Krasinec II.
Primosek - Otok
Rosalnice
Mestni log

Vrsta
sistema

Površina
v ha

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
namakalni

58
60
160

40
75
45
22
41
30
26
16
14
14
60
20
30

namakalni
namakalni
namakalni
namakalni
235

UPRAVNA ENOTA MOZIRJE
Bojanja vas - Suhor
Pobrežje Homec
Rečiča ob Savinji
Dureški

namakalni
namakalni
osuševalni

163
41
52

UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA
Tešanovci
Tešanovci - Filovci
Tešanovci - Martjanci
Tešanovci - Ivanci
Martjanci - Nemčavci
Tešanovci - Bogojina
Gančki pašnik
Muzge - Rakičan
Beltinci - Hrenovica
Martjanci - Cobaričečka
Berek
Strukovci
Puževci
Lemerje
Brezovci
Predanovci
Gorica
Gorica - Puconci
Motvarjevci - Kobilje
Martjanci - Nemščaki
Grad
Kramarovci
Budinski mlin
Plese - Rakičan
Lemerje
Barovje - Mlačine
Šalamenci - Mlačine
Bodonci
Vadarci
Zenkovci
Beznovci
Velika Krka
Dolenski potok
Moravske toplice
Martjanci - Borovlje
Mezgovci - Moravci
Markišavci
Noršinci - Nemčavci
Polana

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

15
30
80
78
148
50
50
120
65
161
65
152
94
172
81
91
96
8
60
70
25
235
14
97
38
45
12
158
55
191
127
697
91
278
186
166
117
114
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Melioracijsko
območje

Gerlinci - Fikšinci
Cankova - Tišina
Nad Lendavskim jezerom
Šalovci (Velika Krka)
Krplivnik (Velika Krka)
Hodoš (Velika Krka)
Markovci (Velika Krka)
Bakovska gramoznica

Vrsta
sistema

Površina
v ha

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
namakalni

221
656
284
173
42
105
224

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA
Šempasko polje
osuševalni
Šempaske gmajne
osuševalni
Črniče
osuševalni
Dolenje
osuševalni - namakalni
Lepenje
osuševalni
Podvogrsko
osuševalni - namakalni
Pod Lokami
osuševalni
Prvačina I.
osuševalni - namakalni
Prvačina II.
osuševalni - namakalni
Bukovica
osuševalni - namakalni
Okroglica I.
osuševalni - namakalni
Okroglica II.
osuševalni - namakalni
Renški podkraj
osuševalni
Merljaki
osuševalni
Renče
osuševalni - namakalni
Orehovlje - Bilje
osuševalni - namakalni
Dornberk
osuševalni - namakalni
Ajševica - Šmihel
osuševalni - namakalni
Log
osuševalni - namakalni
Vrtojbensko polje I.
namakalni
Vrtojbensko polje II.
namakalni
Šempeter
osuševalni - namakalni
Replje
osuševalni - namakalni
Kobate
osuševalni - namakalni
Jugovo polje
osuševalni - namakalni
Miren
namakalni
Vrtoče I.
osuševalni
Vrtoče II.
Križ - Cijan
namakalni
UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
Draškovec
osuševalni
Draškovec II.
osuševalni
Grobeljska gmajna
osuševalni
Dobruška gmajna
osuševalni
Šentjernejsko polje 1/A
osuševalno - namakalni
Šentjernejsko polje 1/B
Radulja
osuševalni
Mokro polje
osuševalni
UPRAVNA ENOTA ORMOŽ
Savci - Rucmanci - Trnovci
osuševalni
Središče - Krčevina
osuševalni
Sejanska dolina
osuševalni
Lešnica
osuševalni
Lešnica II.
osuševalni
Lešnica III.
osuševalni
Obrežje Središče I.
osuševalni
Obrežje Središče II.
osuševalni
Otok I.
osuševalni
Otok II.
osuševalni
Otok III.
osuševalni
Krčevina - Hum
osuševalni
Južno od ceste Ormož - Ptuj
osuševalni
Trgovišče
osuševalni - namakalni
UPRAVNA ENOTA PESNICA
Doline Jareninskega potoka
Doline Jakobskega potoka
Doline Vukovskega potoka
UPRAVNA ENOTA PIRAN
Jernejski polotok
Sečoveljska dolina
Drnica
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220
80
40
45
25
58
42
101
58
61
46
21
30
44
16
110
49
166
40
75
46
27
36
11
27
87
20
69
37
256
31
34
490
450
838
113
242
260
103
380
142
227
70
80
120
110
70
16
662

osuševalni
osuševalni
osuševalni

124
90
78

osuševalni
osuševalni - namakalni
osuševalni

55
54
122

Melioracijsko
območje

UPRAVNA ENOTA POSTOJNA
Ribnica
Mali otok
Slavina
Petelinje - Selce
Šmihel - Strane
Postojnsko polje
Koritnica
UPRAVNA ENOTA PTUJ
Biš I. do IX.
Biš
Stražgonjci
Kvaletinci
Velovlak
Pacinje
Mostje
Dornava
Levanjci
Podlemnik
Meniško
Placar
Janezovci
Lovrenc
Župečja vas - Podlože
Mihovska gmajna
Čreta
Mihovce - Spodje Blance
Meniško
Sl. vas - Hojdoše - Vid
Sl. vas - Hojdoše II.
Pragersko
Šturmovec
Ob Brnici
Ob Krki 9
Strelci
Ločič
Mostje
Ob Brnici II A
Levanjci
Svetinci
Velovlak
Hvaletinci
Grlinci
Gradiščak
Ob Krki - Juršinci
Lovrenc II.
Mihovce - Sp. Jablane
Župečja vas - Mihovce
Hermin
Tibolci - Ramušani
Tibolci 1
Tibolci 3 Brezovci Slomi
Tibolci 4
Sestrže
Barislavci - Lancova vas
Levanjci
Drbetinci
Gajevci
Sp. Jablane - Gaj
Apače
Mihovce I.
Mihovce II.
Jesenci
Hlaponci
Šikole
Pongrce - Gaj
Podlože
Formin
Moškanjnci - Gorišnica
Desenci
Dormava - Mezgovci

Vrsta
sistema

Površina
v ha

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

79
50
21
103
228
216

osuševalni
osuševalni
36
osuševalni
172
osuševalni
osuševalni
60
osuševalni
82
osuševalni
56
osuševalni
133
osuševalni
40
osuševalni
120
osuševalni
75
osuševalni
193
osuševalni
24
osuševalni
172
osuševalni
207
osuševalni
13
osuševalni
10
osuševalni
osuševalni
89
osuševalni
292
osuševalni
20
osuševalni
20
osuševalni
327
osuševalni
19
osuševalni
25
osuševalni - namakalni
124
osuševalni
53
osuševalni
15
osuševalni
15
osuševalni
85
osuševalni
24
osuševalni
23
osuševalni
380
osuševalni
143
osuševalni
148
osuševalni
100
osuševalni
252
osuševalni
119
osuševalni
245
osuševalni
97
osuševalni
473
osuševalni
45
osuševalni
57
osuševalni
60
osuševalni
166
osuševalni
208
osuševalni
40
osuševalni
43
osuševalni - namakalni 129 - 320
osuševalni
210
osuševalni
130
osuševalni
40
osuševalni
224
osuševalni
osuševalni
osuševalni
195
osuševalni
148
osuševalni
namakalni- osuševalni 356 - 104
osuševalni
107
osuševalni
13
osuševalni
85
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Melioracijsko
območje

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA
Semožeta
Blata Suha
Dobrava
Blata - Bled

Vrsta
sistema

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM
Holmec
Šrotnek

Št.
Površina
v ha

54
48
15
25

UPRAVNA ENOTA SEVNICA
Čolnišček I.
Čolnišček II.
Hinja - Podboršt
Loka pri Zidanem mostu

osuševalni
osuševalni
osuševalni
namakalni

50
50
26

UPRAVNA ENOTA SEŽANA
Velike Loče
Raša
Vrhpolje

osuševalni
osuševalni
osuševalni

21
129
72

UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC
Podgorje - Žabja vas
Dobrovski grad I.
Dobrovski grad II.
Dovže - M. Dobrava
Šmartno - Legen
Stari trg
Šmartno
Turinska vas

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
namakalni
namakalni

18
56
38
18
34
29

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA
Čreta
osuševalni
Lave
osuševalni
Devina
osuševalni
Gmajna
osuševalni
Frajštajn
osuševalni
Dolina Bistrice in Ložnice
osuševalni
Sp. Ložnica
osuševalni
Cigonca
osuševalni
Pobrež
osuševalni
Stari Log
osuševalni
Zg. Polskava
osuševalni
Marof
osuševalni
Vrhloga
osuševalni
Oplotniško polje
osuševalni
Ložnica - Makole
osuševalni
Čadram
osuševalni
UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE
Dravinjska dolina
osuševalni
Tepanje - Sp. Grušovje
osuševalni
Sp. Pristava
osuševalni

70
90
385
25
28
658
54
114
130
130
83
200
140
127

342
258
57

UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR
Dramlje I.
Dramlje II.
Nova vas - Črnolica
Jakob - Vodruž
Kameno

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

209
143
101
40

UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA
Gorenja vas
Dorfarje

osuševalni
osuševalni

39
35

UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH
Šentviško polje
osuševalni
Imensko polje
osuševalni
Pristavško polje
osuševalni
Kunšperško polje
osuševalni
Buče - Sedlarjevo
osuševalni
Olimjsko polje
osuševalni
Bistrica ob Sotli
namakalni
Kozje - Bistrica
osuševalni - namakalni

98
205
310
316
334
111
60
140 - 32

UPRAVNA ENOTA TOLMIN
Kobariško blato

osuševalni

200
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Melioracijsko
območje

UPRAVNA ENOTA TREBNJE
Slovenska vas
Volčje njive
Jeseniščica
Rakovniško polje
UPRAVNA ENOTA VELENJE
Ravne - Šoštanj
Laze - Šentilj
Bevče - Velenje
Gorenje - Šmartno
UPRAVNA ENOTA VRHNIKA
Podlipska dolina
V. Ligojna in M. Ligojna pri hlevih
M. Ligojna, Kantala, Drenov grič
Stara Vrhnika
Bevke
Podlipska dolina I.
Podlipska dolina II - Bevke
Podlipska dolina III.
Podlipska dolina IV.
Bistra
Ligojna

Vrsta
sistema

Površina
v ha

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

101
48
167
332

osuševalni
osuševalni
osuševalni

35
159
32
30

osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni
osuševalni

145
75
90
24
90
145

UPRAVNA ENOTA ŽALEC
Slatina II.
osuševalni
Galicija
osuševalni
Črnova
osuševalni
Stebovnik
osuševalni
Virte
osuševalni
Grajska vas - Kaplja vas
osuševalni
Vransko
osuševalni
Pirešica I.
osuševalni - namakalni
Šmatevž
osuševalni - namakalni
Gotovlje - Arja vas
osuševalni
Drago polje
osuševalni
Gomilsko polje
osuševalni
Pirešica II.
osuševalni
Gruškovje
osuševalni
Žovnek - Novo polje
osuševalni
Žovnek - Čmakovo
osuševalni
Šenek (Polzela)
osuševalni
Založe Gruškovje
osuševalni
Slatina I.
osuševalni
Podlog
osuševalni
Novo Celje
osuševalni - namakalni
Zalog - Dolina - Arja vas - Drešinja vas
osuševalni
Gotovlje - Arja vas
osuševalni - namakalni
Drago polje
osuševalni
Višnjice
osuševalni

70
24

25
28
8
45
32
99
136
52
35
156
96
165
100
28
40
18
15
49
27
163
14
189
23
67
24

Za upravljanje melioracijskih sistemov, vezanih na akumulacije
Vogršček, Formin in Gajevci, se lahko priglasi samo tisti upravljalec, ki bo prevzel v upravljanje celoten sistem na posamezni akumulaciji.
Kot upravljalec se lahko priglasi gospodarska družba, zadruga
ali druga gospodarska organizacija, oziroma režijski obrat občin, ki
je registrirana na dejavnost A/01.41 storitve za rastlinsko pridelavo in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, ima dovoljenje
za opravljanje te dejavnosti in ima za to na razpolago ustrezne
delavce.
Ponudnik se lahko priglasi tudi za upravljanje drugih sistemov v
posamezni upravni enoti, ki jih ta razpis izrecno ne navaja, pri
čemer mora navesti, za kateri sistem gre.
Ponudnik se lahko priglasi za upravljanje vseh oziroma posamičnih sistemov v eni upravni enoti oziroma več upravnih
enotah.
3. Upravljanje melioracijskih sistemov obsega skrb za redno
delovanje, varnost in ohranjanje vrednosti melioracijskega sistema, predvsem pa:
– pripravo in skrb za izvedbo programa rednega in investicijskega vzdrževanja melioracijskega sistema,

Stran

2390 / Št. 22 / 20. 3. 1998

– izdelavo, ažuriranje in vzdrževanje katastra melioracijskih sistemov v skladu s
predpisi in obveščanje pristojnih služb o
spremembah
Upravljalec melioracijskega sistema, na
katerega območju je uvedena komasacija,
prevzame vlogo investitorja komasacije, če
tega ni.
4. Prijavi je treba priložiti:
1. podatke o ponudniku: popolno ime
in sedež oziroma naslov,
2. notarsko overjeni sklep (z vsemi podatki, ki se vpisujejo) o vpisu ponudnika v
sodni register, ki na dan odpiranja prijav ne
sme biti starejši od treh mesecev,
3. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
A/01.41 storitve za rastlinsko pridelavo oziroma dejavnosti upravljanja in vzdrževanja
melioracijskih sistemov,
4. dokaz, da pravna oseba ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
oziroma izjavo samostojnega podjetnika, da
ni predlagal izpis iz registra,
5. obrazec BON 1 in BON 2 za pravne
osebe, za samostojne podjetnike pa davčno napoved za preteklo leto (alternativa: črtati to alineo),
6. dosedanje reference s področja organizacije in izvedbe melioracijskih del in
vzdrževanja melioracijskih sistemov (alternativa: črtati to alineo),
7. navedbo, na katero upravno enoto
in katera melioracijska območja ponudba
nanaša,
8. opcijo ponudbe,
9. morebitno izjavo o tem, da je ponudnik pripravljen prevzeti investitorstvo in
upravljanje novih melioracijskih sistemov na
območju upravne enote, za katero se prijavlja na razpis in pripravljen prevzeti investitorstvo že uvedene komasacije (če ta nima
investitorja) oziroma nove komasacije na območju upravne enote,
5. Pogodbeni pogoji: naročnik bo pogodbo z izbranim upravljalcem sklenil za dobo 5 let. Plačila po tej pogodbi se bodo
izvajala skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Cena storitve je odvisna
od vrste in obsega del ter velikosti melioracijskih sistemov, ki jih posamezni upravljalec prevzame v upravljanje, pri čemer plače
delavcev ne odstopajo za več kot 10% od
izhodiščne plače po branžni kolektivni pogodbi,
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– okvirni plan izvajanja rednih vzdrževalnih del in predvidenih podizvajalcev, ki izkazuje racionalnost in kakovost,
– ponudbe, ki se nanašajo na najcelovitejša območja iz razpisa,
– ponudbena cena upravljanja, preračunana na osnovi okvirnega plana rednih
vzdrževalnih del na hektar površine - predvidene cene (vključujoč plače delavcev) in
število potrebnih delavcev ter njihovo izobrazbo, ki so potrebni za redno delovanje
sistema,
– pripravljenost prevzeti investitorstvo in
upravljanje novih melioracijskih sistemov na
območju upravne enote, za katero se prijavlja na razpis, in pripravljenost prevzeti investitorstvo že uvedene komasacije (če ta nima investitorja) oziroma nove komasacije
na območju upravne enote.
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7. Ponudbe je treba naročniku dostaviti
najkasneje do 30. 4. 1998 do 12. ure, v
zaprti kuverti z vso zahtevano dokumentacijo z navedbo predmeta razpisa in oznako
upravne enote, na katero se ponudba nanaša in navedbo “Ponudba za javni razpis za
upravljanje melioracijskih sistemov na območju upravne enote ... - Ne odpiraj!“.
Ponudbe za upravljanje melioracijskih sistemov na območju posamezne upravne
enote je treba poslati ločeno za območje
vsake upravne enote posebej, prav tako pa
posebej za vsak sistem melioracij Vogršček,
Gajevci in Formin.
Ponudba mora biti vložena v glavni pisarni naročnika oziroma mora prispeti priporočeno po pošti na naslov naročnika najkasneje v roku za dostavo ponudb. Naknadno
prispelih ponudb naročnik ne bo upošteval.
8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
1998 ob 9. uri na sedežu naročnika Udeležijo se ga lahko zastopniki ponudnikov, ki
pa morajo predhodno predložiti pooblastila
za zastopanje.
9. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo vsak delavnik med 8. in
10. uro
pri
Renati
Kosmač,
tel.
061/178-90-87 in Janezu Lušinu, tel.
061/178-90-60.
10. Obvestilo o izbiri: o izbiri upravljalca
za vsako posamezno melioracijsko območje, navedeno v tem javnem razisu, bodo
ponudniki pisno obveščeni v roku 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
11. Ponudba, ki ne bo sestavljena v skladu z zahtevami tega razpisa in za katero se
bo v kateri koli fazi izbire ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke, bo
izločena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 13-07/98
La-15
Na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 01583/1998-IZ z dne
10. 2. 1998 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetij, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Gozdno gospodarstvo Celje, p.o., Ljubljanska 13, Celje.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Celju,
Enota v Celju, pod številko reg. vl.
1-431-00.
2. Matična številka: 5150540.
3. Osnovna dejavnost: gozdarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,

– Slovenska razvojna družba 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% navadnih delnic na Sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na Slovensko razvojno družbo za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske
družbe,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini 40% razpisanih
delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja,
da v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v Večeru in na oglasni deski
podjetja, vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in za potrdila za neizplačani del osebnih dohodkov (I. krog). Če v
navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, lastninsko preoblikovanje, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok
za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek
delnic do 20% preneslo na Slovensko razvojno družbo. V drugem krogu bo razpis
končan pred iztekom 10-dnevnega roka,
če bodo pred iztekom tega roka vpisane
in vplačane vse delnice iz interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za vsako
vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo
presežek certifikatov in potrdil za neizplačani del osebnih dohodkov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice,
pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi oglasa in poziva v
Večer ter na oglasni deski podjetja, vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz
interne razdelitve in s presežkom potrdil za
neizplačani del neto osebnih dohodkov.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do dokončnega odkupa zadržala in z njimi upravljala Slovenska razvojna
družba.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili statuta ali drugega splošnega akta. Vse
delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in
stečajni masi podjetja tudi pravico do
upravljanja.
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Št.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja vsak delovni dan od 9. do
14. ure, v okviru zgoraj opredeljenih rokov; gotovinska vplačila pa bo možno nakazati na privatizacijski podračun št.
50700-698-0086517 pri Agenciji RS za
plačilni promet, podružnica Celje.
9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove
na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist, ter se postopka pri Agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na
voljo pri Danijelu Šostru, tel. 063/442-016.
Gozdno gospodarstvo Celje, p.o.

objavlja
ponudbo za prodajo rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske
banke
Prodajalec: Nama, d.d., Ljubljana – Nama Veleblagovnica Slovenj Gradec, Slovenj
Gradec, Podgorska c. 2.
Predmet prodaje: 668 rednih delnic Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
23.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejemajo
ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Objave
delniških družb

objavlja
ponudbo za prodajo rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske
banke
Prodajalec: Nama, d.d., Ljubljana – Nama Veleblagovnica Ravne na Koroškem,
Ravne na Koroškem, Prežihova c. 5.
Predmet prodaje: 460 rednih delnic Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
23.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke

Javne prodaje delnic
Ob-1288
Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljubljanske banke – Banka Domžale, d.d., Domžale, objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval delničar Helios Kemična tovarna Domžale, d.o.o., Ljubljanska 114, Domžale
za odkup
5.722 rednih delnic LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale
Delnice se ponujajo po ceni 15.694 SIT
za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca št. 50120-601-30580.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS, pisno sporočijo banki, da sprejemajo ponudbo.
Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale, prednostno pravico odkupa, morajo upoštevati določila zakona o bankah in hranilnicah, po katerih lahko
posamezni delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica.
LB – Banka Domžale, d.d.
Št. 450
Ob-1289
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom

Št. 450
Ob-1290
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom

Sklepi o zmanjšanju kapitala
Ob-1276
Družba Net Trade, podjetje za mednarodno špedicijo, trgovino in storitve, d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, Letališka 33, vpisana
v registru družb Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka 1/16432/00, v skladu s
454. členom zakona o gospodarskih družbah objavlja
zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe
za 8,087.579,20 SIT, tako da znaša osnovni kapital družbe sedaj 1,500.000 SIT.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Net Trade, d.o.o.
direktor
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-1301
Na podlagi 27.2 in 29.1 točke statuta
Banke Creditanstalt, d.d., sklicujemo
skupščino banke,
ki bo v Ljubljani, dne 23. 4. 1998 ob 12.
uri v dvorani Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke potrdi
delovna telesa v predlaganem sestavu. Za
sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Košak.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotavlja sklepčnost skupščine.
3. Letno poročilo o poslovanju banke.
Predlog sklepov:
a) skupščina Banke Creditanstalt, d.d.,
sprejme predlog zaključnega računa za leto
1997 s poročilom uprave in nadzornega sveta ter poročilom pooblaščenega revizorja
Coopers & Lybrand o revidiranju poslovanja,
b) revidirani čisti dobiček za leto 1997,
ki znaša 253,075.996,17 SIT, se nameni
za pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 245,375.582,12 SIT, preostali del, ki
znaša 7,700.414,05 pa se prenese v rezerve.
4. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
poslovno leto 1998 se imenuje revizorska
hiša Coopers & Lybrand.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in ugotovitev zastopanosti neto dolžnikov v
organih upravljanja banke.
Predlog sklepa:
a) skupščina Banke Creditanstalt, d.d.,
na njihovo željo z 31. 1. 1998 razrešeuje
naslednje člane nadzornega sveta:
– mag. O. Ilchmann,
– dr. W. Lafite,
– dr. K. Sevelda,
b) nadzorni svet banke nadaljuje svojo
funkcijo v zmanjšanem sestavu,
c) ugotovi se, da člani nadzornega sveta
niso neto dolžniki Banke Creditanstalt, d.d.,
v smislu 43. člena zakona o bankah in hranilnicah.
6. Poročilo uprav bank o pripojitvi Banke Creditanstalt, d.d., k Bank Austria s predstavitvijo letnih obračunov za leta 1995,
1996 in 1997 ter poročilo o stanju bank.
Predlog sklepov: skupščina Banke Creditanstalt, d.d., sprejme poročilo uprav bank
o pripojitvi Banke Creditanstalt, d.d., k Bank
Austria, d.d., Ljubljana, s predstavitvijo letnih obračunov in poročilom o stanju bank.
7. Revizijsko poročilo pogodbe o pripojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Predlog sklepov: skupščina Banke Creditanstalt, d.d., sprejme revizijsko poročilo
Pogodbe o pripojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pooblaščenega revizorja Coopers & Lybrand.
8. Sklep o pripojitvi Banke Creditanstalt,
d.d., k Bank Austria, d.d., Ljubljana.
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Predlog sklepa: skupščina Banke Creditanstalt, d.d., soglaša s pripojitvi Banke Creditanstalt, d.d., k Bank Austria, d.d., Ljubljana.
9. Pogodba o pripojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti in imenovanje
zastopnika za prejem delnic oziroma začasnic in denarnih plačil.
Predlog sklepa: skupščina Banke Creditanstalt, d.d., potrdi pogodbo o pripojitvi in
ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti
med Banko Creditanstalt, d.d. in Bank Austria, d.d., Ljubljana, z dne 19. 3. 1998.
Pogodba iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega sklepa.
Skupščina Banke Creditanstalt, d.d.,
imenuje notarja Mira Košaka za zastopnika
za sprejem delnic oziroma začasnic in denarnih plačil.
Za uveljavitev pravice glasovanja je treba
delnice oziroma potrdilo o lastništvu delnic
najkasneje do 16. 4. 1998 deponirati na
sedežu banke.
Svojo udeležbo na skupščini banke naj
delničarji prijavijo v tajništvu banke najkasneje do 16. 4. 1998.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem zastopniku oziroma
pooblaščencu.
Pooblastilo v pisni obliki je potrebno
predložiti banki najkasneje 15 minut pred
pričetkom skupščine in ostane shranjeno
pri njej.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled od 25. 3.
1998 dalje vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, v tajništvu Creditanstalt, d.d., Kotnikova 5 (tel. 132-11-74).
Zainteresirani delničarji lahko na istem
naslovu prevzamejo pisni odpravek gradiv,
ki bodo razdeljena na skupščini družbe.
Branka Creditanstalt, d.d.,
uprava
Št. 11-1-2
Ob-1132
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Kompas MTS, d.d., uprava, sklicuje
11. skupščino,
ki bo dne 23. 4. 1998 ob 10. uri v
Ljubljani, Trg republike 3, v prostorih LB
HIPO, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine, predsednik komisije za
izvedbo volitev in dva preštevalca glasov,
imenuje se zapisnikar. Seji bo prisostvovala
povabljena notarka.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.
4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlog delitve dobička za leto 1997 v naslednjem besedilu:
Dobiček za delitev v letu 1998 znaša
2.879,723.613,77 SIT in je oblikovan iz pre-
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nesenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 735,351.137,59 SIT, revalorizacije čistega dobička iz preteklih let v višini
144,515.797,71 SIT in čistega dobička poslovnega leta v višini 1.999,856.678,47 SIT.
Od skupnega zneska 2.879,723.613,77
SIT se razporedi:
– znesek 1.763,357.000,00 SIT za izplačila delničarjem,
– znesek 79,994.267,14 SIT tj. 4% čistega dobička iz leta 1997 po 57. členu
statuta,
– znesek 19,998.566,78 SIT tj. 1% čistega dobička iz leta 1997 po 56. členu
statuta,
– znesek 1.016,373.779,85 SIT kot nerazporejen dobiček.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
sprememb in dopolnitev statuta po predlogu uprave v predloženem besedilu.
Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirniško depotni družbi na dan 10. 4. 1998.
Dividende se bodo izplačevale od 28. 4.
1998 dalje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od 23. 3. 1998
do vključno 23. 4. 1998.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic oznake A, B, C in H, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo na dan
10. 4. 1998 vpisani v delniško knjigo družbe. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III, pisno prijavijo svojo udeležbo.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 29. 4. 1998 ob
11. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas MTS, d.d., Ljubljana
direktorica uprave
Ob-1246
Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Iskra-Sistemi za avtomatizacijo procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21, začasna
uprava družbe sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Sistemi, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, 21. 4. 1998, ob 13. uri v
Ljubljani, Stegne 21 – objekt C/IV nadstropje.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov ter potrdi
notarja.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik ugotovi sklepčnost skupščine in jo seznani z dnevnim redom.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine v besedilu, kot
ga predlaga začasna uprava.
5. Poročilo o poteku lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme informacijo začasne uprave o
lastninskem preoblikovanju podjetja.
6. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje od 1993 do 1996 ter informacija
o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poslovnimi rezultati za obdobje od 1993 do 1996
ter sprejme informacijo začasne uprave o
poslovanju v letu 1997.
7. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz let 1993, 1994 in 1995 ter pokrivanju izgube v letu 1996.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep o razporeditvi dobička in
pokrivanju izgube v predloženem besedilu.
8. Obravnava in sprejem sprememb
statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe statuta v besedilu, kot ga
predlaga začasna uprava in začasni nadzorni svet.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev štirih članov stalnega nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo dosedanji
člani začasnega nadzornega sveta, za člane stalnega nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, pa se za mandatno
dobo štirih let predlagajo kandidati: Jože
Godec, Bojan Jean, dr. Tomaž Kastelic,
Henrik Odlazek in Miran Šubic, med katerimi se izvoli štiri člane.
10. Seznanitev skupščine z dvema članoma nadzornega sveta, ki zastopata interese zaposlenih v družbi.
Skupščina vzame na znanje, da sta bila
za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese zaposlenih v družbi, na seji sveta
delavcev izvoljena dva člana.
11. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
začasnega nadzornega sveta za revizorja
družbe za leto 1997 imenuje: Podboršek,
Revizijska družba, k.d., Ljubljana.
12. Določitev višine nagrad članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o sejnini članom nadzornega sveta v
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višini, kot jo predlagata začasna uprava in
začasni nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.
Delničarje in pooblaščence naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na
sedež družbe – Sektor za kadrovske zadeve pisno, najkasneje tri dni pred izvedbo
skupščine.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja ter
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupšči se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
so na voljo na sedežu družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, od 23. 3. 1998 do
dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo s pisno z obrazložitvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro kasneje, to je ob
14. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Iskra – Sistemi, d.d., Ljubljana
začasna uprava
Št. 901-0/7

Ob-1247

V skladu z določili 13. člena statuta Nove KBM, d.d., sklicuje uprava banke
skupščino
Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
ki bo v torek, dne 21. 4. 1998 ob 12. uri
v Ljubljani, v prostorih Nove KBM, d.d., Podružnice Ljubljana, Slovenska cesta 27, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.
2. Predlog plana banke za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan
Nove KBM, d.d., za leto 1998.
3. Predlog letnega okvirja in značilnosti
izdaj lastnih vrednostnih papirjev (1. in 2.
emisija vrednostnih papirjev).
Predlogi sklepov:
1. skupščina sprejme letni okvir in značilnosti izdaj lastnih vrednostnih papirjev,
2. Nova KBM, d.d., izda 1. emisijo obveznic Nove KBM, d.d., z značilnostmi kot
so opredeljene v gradivu,
3. Nova KBM, d.d., izda 2. emisijo
vrednostnih papirjev po pogojih, ki bodo
opredeljeni na dan izdaje.

Št.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima delničar oziroma njegovi
pooblaščenci, ki je vpisan v knjigo delničarjev na dan 31. 3. 1998 in ki svojo udeležbo
na skupščini banke pravočasno, v roku treh
delovnih dni pred skupščino banke prijavi
družbi.
Pooblaščenci morajo priložiti ustrezna
pooblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov je delničarju na vpogled od 20. 3. 1998 dalje do dneva skupščine v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.
Nova Kreditna banka Maribor, d.d.,
uprava
Št. 170
Ob-1248
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
družbe na podlagi 14. in 22. člena statuta
delniške družbe INDE-Invalidske delavnice,
Predelava termoplastov, Koper, Ul. 15. Maja 6, sklicuje
1. redno skupščino družbe,
ki bo dne 20. aprila 1998 ob 12. uri, v
prostorih jedilnice na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenuje notarja.
2. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju družbe.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1997, po predlogu začasne uprave in mnenja začasnega nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov se imenuje revizorska družba
po predlogu nadzornega sveta.
6. Predlog spremembe statuta delniške
družbe INDE-Invalidske delavnice Koper.
Predlog sklepa: spremeni se prvi odstavek 13. člena statuta in sedaj glasi: “Nadzorni svet sestavljajo trije člani: dva člana, ki
zastopata interese delničarjev voli skupščina, enega člana, ki zastopa interese delavcev pa imenuje svet delavcev. Ta določba
velja dokler je v veljavi zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju v delu, ki zahteva
tako sestavo.”.
Predlog sklepa: prvi odstavek 15. člena se spremeni in glasi: “Nadzorni svet je
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sklepčen, če sta pri sklepanju prisotna najmanj dva člana. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna soglasnost dveh
članov.”.
Predlog sklepa: dopolni se drugi odstavek 9. člena, in sicer v zadnjem stavku z
bsedami “Uradnem listu RS” se da vejica in
se dopiše besedilo: “oziroma s priporočeno pošiljko vsem delničarjem.”.
Predlog sklepa: spremeni se 25. člen z
naslednjim besedilom: “Z dnem uveljavitve
tega statuta preneha veljati statut, d.d.,
INDE-Invalidske delavnice Koper, z dne
15. 4. 1997.
Statut prične veljati z dnem vpisa v sodni
register. Ostali splošni akti se uporabljajo
kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s
tem statutom.
Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava – poslovodja najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve
tega statuta, če zakon ne določa drugače.
Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen za imenovanje in razrešitev prvo in drugo stopenjskih organov, ki
odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih v družbi.”.
Predlog sklepa: spremeni se glava statuta z besedilom: “Na podlagi 8. člena je
skupščina na svoji 1. redni seji dne _____
sprejela naslednji...”.
Predlog sklepa: na podlagi 8. člena v
povezavi z 11. členom statuta je skupščina
sprejela popravljen in dopolnjen statut, d.d.,
INDE-Invadliske delavnice Koper.
7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta iz
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je imenoval
svet delavcev.
Predlog sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta. Izvolijo se člani
nadzornega sveta, in sicer predstavnikov
delničarjev in predstavnikov sveta delavcev.
8. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet je za svoje delo upravičen do sejnine. Predsedniku
pripada sejnina v višini 300 DEM neto, ostalim članom po 200 DEM neto. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta za
udeležbo na seji tudi povračilo potnih stroškov.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in spremembami statuta je na vpogled vsem
delničarjem v splošnem sektorju na sedežu
družbe od 8. do 12. ure vsak delovni dan.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih.
Delničarji oziroma pooblaščenci, ki se
bodo udeležili skupščine, morajo predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v splošnem sektorju
na sedežu družbe.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo
predložiti tudi pisna pooblastila. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov razen pri 6. in 7. točki dnevnega reda,
ko je potrebna za sprejem kvalificirana tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.

Stran

2394 / Št. 22 / 20. 3. 1998

Ponovno zasedanje: če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost, se skupščina opravi naslednji dan ob isti uri in v istem prostoru,
na njej pa se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
INDE-Invalidske delavnice, d.d., Koper
Št. 13-18/98
Ob-1245
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijatljeva
12, Trebnje, sklicuje uprava
peto skupščino
delniške družbe Trimo, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. 4. 1998 ob 12.
uri, na sedežu firme Trimo, d.d., Prijatljeva
12, Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlog za izvolitev
predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju podjetja v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1997.
3. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička iz leta 1997.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za leto 1998.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic
oznak A, B, C in D oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava
udeležbe na skupščini bo prispela na sedež
družbe tri dni pred skupščino, to je najkasneje do 17. 4. 1998.
Prijavi mora biti priloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti še pravilno izpolnjeno pooblastilo.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu glavne direktorice na sedežu družbe Trimo, d.d., Prijatljeva 12, 8210 Trebnje, od 20. 3. 1998 do
20. 4. 1998, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 20. 4.
1998 ob 13. uri, na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Trimo, d.d.
uprava
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Ob-1249
Na podlagi sklepa nadzornega sveta Metalne Maribor, d.d., z dne 3. 3. 1998 predsednik družbe Metalna Maribor, d.d., sklicuje
redno sejo skupščine
delniške družbe Metalna Maribor,
ki bo v petek, 24. 4. 1998 ob 10. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Zagrebška 20 –
upravna zgradba, I. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se dva preštevalca glasov in zapisnikar – notar.
3. Informacija o prestrukturiranju Metalne Maribor, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o prestrukturiranju Metalne Maribor, d.d.
4. Informacija o poslovanju družbe v letu
1997.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 1997.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997
se imenuje revizorska družba Abeceda,
d.o.o.
6. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predlagani obliki.
7. Odpolic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani v tričlanski nadzorni svet.
9. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Spremembe statuta delniške družbe in
drugo pisno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Če skupščina po tem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
60 minut kasneje.
Na morebitnem ponovnem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala z večino prisotnih glasov.
Metalna Maribor, d.d.,
predsednik družbe
Ob-1250
Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
4. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo dne 23. 4. 1998 ob 12. uri v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska c. 34.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli po predlogu predsednika skupščine verifikacijsko
komisijo ter se seznani z notarjem.
2. Sprejem spremembe 37. člena statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba 37. člena statuta in določi čistopis statuta.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi in delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev in delitev dobička.
5. Obravnava in sprejem plana poslovanja za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
plan poslovanja za leto 1998.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev s članom nadzornega sveta –
predstavnikom zaposlenih.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagana člana nadzornega sveta za naslednje
mandatno obdobje in se seznani s članom
nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih.
7. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano revizijsko družbo za revizijo računovodskih izkazov za leto 1998.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblaščenci oziroma zastopniki se morajo pred
skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne 24. 4. 1998
ob 12. uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon, d.d.,
direktor
Ob-1277
Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva 10, objavlja sklic
12. redne seje
skupščine delničarjev
na dan 25. 4. 1998 ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasićeva 10.
Dnevni red:
1. Letno poročilo, d.d., Salus za leto
1997.
Predlog sklepa: letno poročilo se
sprejme.
2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega
v letu 1997
Predlog sklepa:
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1. Dividenda za prednostne delnice
2. Dividenda na delnice razreda A in B (135.00) - 1.700 SIT
na delnico, všteta vmesna dividenda 700 SIT
3. Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se razporedi v nerazporejeni
dobiček
4. Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. statuta
Izplačilo se izvrši v delnicah družbe potržni vrednosti na dan sklepa NS
5. Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD
Izplačilo se izvrši v delnicah družbe po tržni vrednosti na dan sklepa NS
6. Izplačila iz čistega dobička po točki 6.2.6. statuta
7. Rezerve – Sklad lastnih delnic

Št.

10.388
229.500
10.000
34.000
25.469
50.000

3. Volitve članov nadzornega sveta.
4. Predlog določitve sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta.
5. Predlog določitve revizorske hiše.
Predlog sklepa: določi se revizorska hiša Coopers & Lybrand za leto 1998.
Letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničar v sedmih dneh po objavi pisno obvesti
družbo o udeležbi na skupščini in da v tem roku shrani delnice ali pri banki ali družbi, kjer
morajo ostati shranjene do vključno 28. 4. 1998.
Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overoviti.
Salus Ljubljana, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
Ob-1225
Začasna uprava družbe na podlagi 7.4.
člena statuta družbe in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Hotel Grajski dvor,
d.d., družba za gostinstvo, turizem in
poslovne storitve,
ki bo 21. 4. 1998 ob 14. uri, v konferenčni dvorani na sedežu družbe v Radovljici, Kranjska ulica 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in prisotnost notarja ter se izvolijo organi skupščine: predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predlaganem besedilu.
3. Razširitev dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Razširi se dejavnost družbe v predlagani obliki.
3.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
4. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
5. Poročilo začasne uprave o poslovanju v obdobju 1993–1996.
Predlog ugotovitvenega sklepa: skupščina sprejme poročilo začasne uprave o poslovanju v obdobju 1993–1996.
6. Pokrivanje izgube v letih 1993–1996.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba za
obdobje 1993–1996 se pokrije iz rezerv
družbe.
7. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1997.

8. Pokrivanje izgube za leto 1997.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba za
leto 1997 se pokrije iz rezerv družbe.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
9.1. Razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta.
9.2. Skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev.
Skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta, ki ga je imenoval
svet delavcev.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada sejnina v predlagani višini.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Hotel Grajski dvor Radovljica, d.d., Kranjska ul. 2, Radovljica,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Pozivamo in prosimo delničarje oziroma njihove zastopnike in pooblaščence,
da udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice prijavijo začasni upravi
družbe v roku treh dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci naj hkrati s prijavo pošljejo tudi pisna pooblastila.
Pravico udeležbe na skupščini družbe
in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Pozivamo udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
na skupščini in prevzeli gradivo ter glasovalne lističe. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom.
Kolikor sklicu skupščine ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan, in sicer ob 15.
uri, na istem kraju z istim dnevnim redom.
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V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni.
Hotel Grajski dvor, d.d.
začasna uprava
Ob-1226
Direktor družbe Kompas hoteli, d.d., na
podlagi 7/3 člena statuta družbe sklicuje
3. sejo skupščine
Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec,
Glavni trg 43
Skupščina bo 6. 5. 1998 ob 10. uri, na
sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni trg
43.
Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objavljeni dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potrditev predlaganega notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in zapisnikarja ter potrjuje
predlaganega notarja.
3. Letno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1997.
Predlog sklepa: letno poročilo uprave o
poslovanju v letu 1997 se sprejme.
4. Volitve v nadzorni svet.
Predlog sklepa: sprejme se odstop in se
razreši dosedanji predstavnik delničarjev v
nadzornem svetu. Izvoli se predlagani predstavnik delničarjev v nadzornem svetu.
5. Razno
Glasovnice se dvignejo na sedežu družbe, najmanj eno uro pred začetkom seje. V
tem času so delničarji pozvani k podpisu
seznama udeležencev skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, je ponovno zasedanje skupščine na
istem kraju pol ure kasneje. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas hoteli, Slovenj Gradec, d.d.
direktor

Razne objave
Št. 2655-61/98
Ob-1279
Gospodarska zbornica Slovenije na osnovi določil 5. člena pravilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS, št. 9/98) in
pooblastila Ministrstva za promet in zveze,
Gospodarska zbornica Slovenije, razpisuje
letno usklajevalno konferenco
in izmenjavo voznih redov za
prometno leto 1998/1999
Izmenjava voznih redov po določilu
7. člena pravilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS, št. 9/98) bo v petek 17. aprila 1998, ob 10. uri, v prostorih Gradbene-
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ga centra Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana
Bežigrad.
Prevoznik predloži v izmenjavo vsak vozni red v 30 izvodih.
Vozni redi morajo bili predloženi v ločenih mapah po vrstah prevozov (primestni,
medkrajevni, mednarodni) znotraj posamezne vrste pa razporejeni po naslednjem vrstnem redu:
1. seznam nespremenjenih voznih redov
(zap. št., naziv linije, registrska številka)*
priloženi samo tisti nespremenjeni vozni
redi, pri katerih je bila potrebna uskladitev
zaradi spremembe daljinarja;
2. seznam spremenjenih voznih redov
(zap. št., naziv linije, registrska številka)*
priloženi predlogi spremenjenih voznih
redov, po zaporedju iz seznama;
* (zadnja registrska številka, ki jo je določilo Ministrstvo za promet in zveze, pri mednarodnih voznih redih je to evidenčna številka, ki jo je določilo Ministrstvo za promet in
zveze ob izdaji soglasja za uvedbo linije);
3. seznam novih voznih redov (zap. št.,
naziv linije)
priloženi predlogi novih voznih redov po
zaporedju iz seznama;
4. izjava prevoznika, da so vozni redi izdelani in predloženi skladno z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi.
Enemu kompletu voznih redov mora biti
priloženo:
– kopija licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki
bo na usklajevalni konferenci usklajeval
predloge voznih redov.
Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov ne more sodelovati na usklajevalni konferenci.
Usklajevalna konferenca se bo pričela
5. maja 1998.
Pravne osnove: zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94 in
54/96), pravilnik o avtobusnih voznih redih
(Ur. l. RS, št. 9/98), Daljinar s časi vožnje
relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 15/98).
Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
informacije:
– pravne osebe pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 9, tel.: 061/342-795
ali 301-133;
– nosilci samostojnega osebnega dela
pri Obrtni zbornici Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana, Celovška 71, tel.
061/15-93-241, 15-93-312.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Ljubljana
Št. 2655-61/98
Ob-1278
Na podlagi 10. in 63. člena zakona o
prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94 in 54/96) Ministrstvo za promet in
zveze
razpisuje
potrebe po prevozih na linijah
primestnega, medkrajevnega
in mednarodnega avtobusnega
prometa
Razpis potreb po prevozih velja za razpisno prometno leto 1998/99.
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Potrebe po prevozih v prometnem letu
1998/99 sestavlja seznam primestnih,
medkrajevnih in mednarodnih avtobusnih linij, registriranih pri Ministrstvu za promet in
zveze za prometno leto 1997/98, zaključen na dan 21. 2. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze ugotavlja,
da obstoječi voznoredni sistem avtobusnega linijskega prometa zagotavlja temeljno
pokritje potreb uporabnikov po avtobusnih
prevozih.
Poleg voznih redov iz priloženih seznamov je v izmenjavo voznih redov in na usklajevalno konferenco mogoče predlagati tudi
nove primestne, medkrajevne in mednarodne vozne rede in vse vozne rede, ki so bili v
register Ministrstva za promet in zveze vpisani do dneva izmenjave predlogov voznih
redov za usklajevalno konferenco.
Mednarodne vozne rede, ki tranzitirajo
ali imajo končno postajo na ozemlju Zvezne
Republike Jugoslavije, do nadaljnega ni
možno predlagati na usklajevanje.
Seznam primestnih, medkrajevnih in
mednarodnih avtobusnih linij, registriranih
pri Ministrstvu za promet in zveze za prometno leto 1997/98, zaključen na dan
21. 2. 1998, je prevoznikom na vpogled pri
Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtni
zbornici Slovenije.
Redno letno usklajevalno konferenco za
prometno leto 1998/99 razpisuje Gospodarska zbornica Slovenije.
Ministrstvo za promet
in zveze
Št. 98/5-1
Ob-1284
Župan Občine Kamnik na podlagi 36.
člena statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št.
39/95 in 25/97), objavlja
razlago
12. člena odloka o zazidalnem načrtu
za območje K-6 Utok (Ur. l. RS, št.
14/86)
Občinski svet občine Kamnik je s sprejemom odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok (Ur. l. RS, št. 14/86), pooblastil izdelovalca predmetnega zazidalnega
načrta, da podaja strokovna mnenja oziroma daje soglasja za večja odstopanja od
zazidalnega načrta.
Fakulteta za arhitekturo, izdelovalec zazidalnega načrta za območje K-6 Utok, je
glede možnosti izgradnje stanovanjskih enot
v tem območju, podala pozitivno mnenje.
Glede na navedeno je torej podana
pravno formalna osnova za izgradnjo objektov s stanovanjsko namembnostjo v tem
območju.
Občina Kamnik
Št. 473
Ob-1291
Podjetje Velo, p.o., trgovina na veliko in
malo, Celovška 150, preklicuje izjave o ustreznosti vozila, in sicer za mopede: A – 35
TARGA, št. motorja 958252; APN – 6 ALPINO št. motorja 460293; A – 35SL št. motorja 919148.
Ob-1292
Mercator KŽK Kmetijstvo Kranj, d.o.o.,
Begunjska 5, Kranj, preklicuje žig podolgovate oblike, dimenzije 7 × 1,5 cm, z napi-

som: na začetku je okrogel znak KŽK, v
nadaljevanju besedilo: Mercator – KŽK
KMETIJSTVO KRANJ, d.o.o., spodaj:
64000 KRANJ, Begunjska c. 5, 12.
Št. 289/98
Ob-1293
Osnovna šola Vodmat, Ljubljana, Potrčeva 1, preklicuje dva žiga okrogle oblike,
premera 35 in 20 mm z naslednjo vsebino
na obodu napis: OSNOVNA ŠOLA VODMAT, na sredini grb Republike Slovenije,
pod njim pa izpisano LJUBLJANA in na dnu
številka 1.
Ob-1294
Kuharič Dino, Lokavska cesta 14, 6215
Divača, preklicuje “spričevalo o zaključnem
izpitu” izdano od Poklicne železniške elektro kovinarske šole v Ljubljani, dne 26. 6.
1975, pod številko 389.
Št. 123-3/98
Ob-1295
Horvat Peter, Damelj 23, p. Vinica pri
Črnomlju, preklicuje delovno knjižico pod
reg. št. 30508, zap. št. vpisa 10715 dne
4. 3. 1985.
Aračić Ivica, Milčinskega 1, Celje, preklicuje
obrtno
dovoljenje
št.
050599/2484/01-13/1997, izdano 24. 2.
1997. p-22042
Barbič Jožef, Prešernova 12, Maribor,
preklicuje priglasitveni list 064-2880/94.
m-337
C3D Inženiring, d.o.o., Maurerjeva 18,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino C3D d.o.o. Ljubljana, v
desnem zgornjem kotu številka 1. s-22035
CABLEX, d.o.o., Selanova ul. 12, Ljubljana, preklicuje štampiljko ovalne oblike z
vsebino: CABLEX d.o.o., 1, Ljubljana, Selanova 12. s-22196
CITROEN SLOVENIJA, Ul. 15. maja 18,
Koper, preklicuje uradno potrdilo za registracijo za vozilo SAXO, št. šasije:
56389482. g-22083
CITROEN SLOVENIJA, Ul. 15. maja 18,
Koper, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila
št. A0287558. g-22084
Czurda Živa, Bresterniška 229, Kamnica, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-597/97. m-408
Ekart Janez, Pri šoli 3, Razvanje, Maribor, preklicuje priglasitveni list št.
064-0135/93, mat. št. obr. 5334355.
m-386
Finec Borut, Vir pri Stični 104, Ivančna
Gorica, preklicuje obrtno dovoljenje št.
313-53/94, z dne 1. 7. 1997. s-22228
ISTRABENZ AVTO, d.o.o., Šmarska cesta 5a, Koper, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo po enotni carinski listini št. 9877
z dne 18. 2. 1998, za vozilo OPEL SINTRA, št. šasije: 4GDDU03A7WD117922.
g-22082
Klokočovnik Ivan, Razgledna pot 13, Jesenice, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
14-0800/96, izdan dne 15. 4. 1996.
g-22165
Kobale Mira, Zg. Ložnica 69, Zgornja
Ložnica, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
50-0885/94. m-391
Kovše Vida, Knafelčeva 34, Maribor, priglasitveni list št. 064-2341 1994. m-345

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Memeti Nesut, Partizanska 44, Maribor,
preklicuje
priglasitveni
list,
št.
064-2515/94. m-415
Mernik Matija, Črešnjevec 133, Slovenska Bistrica, preklicuje priglasitveni list št.
50-1523/97. m-276
Mihajlovič Žarko, Mlinska 1, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064-2955/94.
m-392
Neubauer Rudi, Fram 29, Fram, preklicuje priglasitveni list št. 064-4532/96.
m-287
Pečnik Ivan, Ranca 8, Pesnica, preklicuje priglasitveni list št. 065-421/95.
m-342
Pišek Ivan, Zlatoličje 105, Starše, priglasitveni list št. 064-4310/95. m-321
Ptičar Stjepan, Cesta Cirila Kosmača 59,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 27-1444/94, z dne 27. 12. 1994.
s-22089
Redžep Fidani, Spodnjevaška pot 24,
Maribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-2929/94. m-263
Rušnjak Adriano, Oljčna pot 29/c, Koper, preklicuje priglasitveni list opr. št.
17/II/3-1622/94, mat. št. 5709492, z dne
1. 1. 1997. g-22154
Štajerski avtodom, Tržaška 38, Maribor,
preklicuje carinsko deklaracijo št. 328, št.
šasije VF1 BAOE05 17518169. m-426
Štrucl Albin, Zg. Duplek 107, Spodnji
Duplek, preklicuje priglasitveni list št.
064-3989/95. m-282
Valenčič Miroslav, Pot na Kamnešak 18,
Lenart, preklicuje priglasitveni list št.
21-0073/94. m-279
Zavrnik Bojan, Smetanova 36, Maribor,
preklicuje
priglasitveni
list,
št.
064-4411/96. m-366

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Alibabić Ismet, Ul. Luke Svetca 5, Litija,
potni list št. BA 499941, izdala UE Litija.
s-22119
Anžič Jože, Vranja pot 1, Ljubljana, potni list št. AA 244747. s-22024
Anžič Miha, Vranja pot 1, Ljubljana, potni list št. AA 244746. s-22026
Anžič Rozalija, Vranja pot 1, Ljubljana,
potni list št. AA 244745. s-22025
Aram Oktavijan, Dogoška 71, Maribor,
potni list št. BA 571053, izdala UE Maribor. p-22096
Arnšek Aleš, Einspielerjeva 3, Ljubljana, potni list št. BA 312419. s-22191
Bajrović Sehad, Gosposvetska ulica št.
19, Kranj, potni list št. AA 705697, izdala
UE Kranj. g-22126
Bernarda Podlipnik, Zgornje Bitnje 77,
Žabnica, potni list št. AA 086205, izdala
UE Kranj na priimek Stenovec Bernarda.
p-22078

Št.

Bizjak Denis, A. Gabrščka 92, Šempeter pri G., potni list št. AA 199508, izdala
UE Nova Gorica. g-22182
Brgan Nina, Ločna 15, Novo mesto, potni list št. BA 020030, izdala UE Novo mesto. p-22121
Čuješ Matej, Na Produ 22, Prevalje, potni list št. AA 053581, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-22313
Dasovič Luka, Bezje 5, Kranjska Gora,
potni list št. AA 489880, izdala UE Jesenice. p-22010
Doler Ivan, Petrovičeva 3, Ljubljana, potni list št. AA 711885. s-22308
Doljak Valentina, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, potni list št. AI 111426, izdala UE
Nova Gorica. g-22226
Dovnik Boris, Lomškova 7a, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 356398, izdala UE
Slovenske Konjice. p-22237
Fabjančič Bojan, Rožna pot 5, Koper,
potni list št. AA 505004, izdala UE Koper.
g-22311
Fras Petra, Letonjeva 4, Maribor, potni
list št. BA 468751, izdala UE Maribor.
p-22226
Frumen Jožef, Motovilci 39, Grad, maloobmejno prepustnico za Avstrijo, št.
11256/83, izdala UE Murska Sobota.
p-22213
Gorkič Roman, Pod Lazami 124, Šempeter pri G., potni list št. AA 55482, izdalaUE Nova Gorica. g-22184
Hajnšek Branko, Preloge 28, Podplat,
potni list št. BA 237313, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. s-22301
Hančič Božidar, Semič št. 25/d, Semič,
potni list št. AA 155892, izdala UE Črnomelj. p-22077
Hožič Mojca, Ul. Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, potni list št. AA 633937, izdala UE Nova Gorica. f. 22139
Humar Mafalda, Srebrničeva ul. 42, Anhovo, maloobmejno prepustnico AI 53311,
izdala UE Nova Gorica. g-22229
Ivančič Bojan, Ulica Emila Driolia 8, Izola, potni list št. AA 32821, izdala UE Izola.
g-22040
Ivančič Igor, Gabrovica 6, Črni Kal, potni
list št. BA 652904, izdala UE Koper.
s-22239
Jančar Breda Danica, Moškričeva 36,
Ljubljana, potni list št. AA 224796, izdala
UE Ljubljana. s-22322
Javornik Dejan, Kardeljev trg 3, Velenje,
potni list št. BA 183544, izdala UE Velenje.
p-22034
Judnič Irena, Dolenje Dobravice 3, Gradac, potni list št. BA 201412, izdala UE
Metlika. g-22310
Karas Janez, Prešernova ul. 17, Ljutomer, potni list št. BA 410082, izdala UE
Ljutomer. p-22041
Karnet Aleš, Gradiška 243, Pesnica pri
Mariboru, potni list št. AA 194471, izdan
11. 6. 1992 pri UE Pesnica. m-271
Klikon Angela, Prešernova ul. št. 15, Tolmin, potni list št. AI 93331, izdala UE Tolmin. g-22227
Kmetič Turk Janja, Ul. Bena Zupančiča
5, Ljubljana, potni list št. AA 768356.
s-22065
Koljenšič Miroslav, Jadranska c. 66, Ankaran, maloobmejno prepustnico št. AI
131228, izdala UE Koper. g-22141
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Komaricki Jožef, Partizanska 38, Murska Sobota, potni list št. BA 513202, izdala
UE Murska Sobota. p-22225
Korošec Leon, Červanova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 459128. s-22027
Korošec Uroš, Ul. V. Kejžarja 37, Jesenice, potni list št. AA 489374, izdala UE
Jesenice. p-22097
Kozjak Nika, Špikova ulica št. 10, Kranj,
potni list št. AA 923964, izdala UE Kranj.
s-22321
Kramberger Drago, Tomšičeva 10, Lendava, potni list št. BA 234995, izdala UE
Lendava. p-22038
Kren Mark, Šalovci 140, Šalovci, potni
list št. BA 438188, izdala UE Murska Sobota. p-22035
Kroflič Gregor, Šmartno v Rožni dolini
20, Šmartno v Rožni dolini, potni list št. AA
568944, izdala UE Celje. p-22095
Krušič Slavka, Obrežje 9, Jesenice na
Dolenjskem, potni list št. BA 597441, izdala UE Brežice. p-22013
Kukovič Edvard, Strahinj 95, Naklo, potni list št. AA 640552, izdala UE Kranj.
s-22329
Kuplen Daniel Jože, Lendavske Gorice
219/b, Lendava, potni list št. BA 559551,
izdala UE Lendava. p-22040
Kusek Franc, Dolga vas 53/b, Lendava,
potni list št. AA 210172, izdala UE Lendava. p-22015
Lipolt Helena, Zavrhek 10, Vremski Britof, maloobmejno prepustnico AI 121424,
izdala UE Sežana. p-22235
Ločičnik Rudi, Ipavčeva ul. 16, Celje,
potni list št. BA 552486, izdala UE Celje.
g-22128
Matoh Jadranka, Jakčeva 21, Ljubljana,
potni list št. BA 522817. s-22074
Miklič Srečko, Irgoličeva ul. 28, Hoče,
potni list št. BA 570201, izdan 18. 7. 1996
pri UE Maribor. m-319
Mršić Franjo, Moste 53a, Komenda, potni list št. BA 127428, izdala UE Kamnik.
s-22144
Muha Iztok, Hrušica 54, Ilirska Bistrica,
potni list št. AA 637480, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-22181
Murovec Jožef, Grajska c. 56, Kanal,
maloobmejno prepustnico AI 42088, izdala
UE Nova Gorica. g-2225
Mustar Marjan, Kolevča vas 19, Kočevje, potni list št. AA 14138, izdala UE Kočevje. s-22142
Naraglav Viljem, Ulica Milke Kerinove 28,
Krško, potni list št. BA 348640, izdala UE
Krško. p-22014
Novak Marko, Ulica svobode 14, Izola,
potni list št. AA 515234, izdala UE Izola.
g-22150
Oblak Vilko, Verd 252, Vrhnika, potni list
št. AA 947597, izdala UE Vrhnika. s-22125
Omeragič Breda, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. AA 978256. s-22183
Omeragič Nurija, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. BA 291429, izdala UE
Ljubljana. s-22247
Ornik Daniela, Bolfenška 5, Maribor,
potni list št. BA 14162, št. 14162, izdano
28. 5. 1993 pri SO Maribor. m-278
Ovsenik Ana, Kersnikova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 560219. s-22076
Ovsenik Maja, Kersnikova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 17393. s-22077
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Ovsenik Rok, Kersnikova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 560253. s-22075
Ozbič Jožko, Stomaž 4a, Sežana, potni list
št. AA 845619, izdala UE Sežana. p-22233
Pekovšak Bojana, Zlateče 3a, Nova Cerkev, potni list št. BA 596093, izdala UE
Celje. g-22224
Pesner Julius, Wrusellestrasse 157, Kolen, ZRN, potni list št. BA 540163, izdala
UE Ljubljana. s-22304
Pestotnik Ignac, Prisoje 9, Koper, potni
list št. AA 512426, izdala UE Koper. g-22135
Peterlin Barbara-Silva, Masljeva ul. 8,
Domžale, potni list št. AA 365470, izdala
UE Domžale. s-22199
Pogačar Ivana, Zlato Polje 2, Lukovica,
preklic preklica potnega lista, objavljenega
v Ur. l., št. 20/98, s- 20066. s-22072
Poljanšek Dejan, Na dolih 41, Ljubljana,
potni list št. AA 15793, izdala UE Ljubljana.
s-22332
Potočnik Mojca, Galicija 14a, Žalec, potni list št. BA 391499, izdala UE Žalec.
p-22120
Radišič Božidar, Lendavska ul. 15, Murska Sobota, potni list št. AA 772374, izdala
UE Murska Sobota. p-22036
Renko Miro, Koritkova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 875347. s-22118
Repnik Leopoldina, Obrtniška ul. 4,
Kamnik, potni list št. AA 883828, izdala UE
Kamnik. s-22151
Seljimi Ljuan, Križevniška 5, Ljubljana,
potni list št. BA 499636. s-22049
Simčič Anita, Cankarjeva ul. 78, Nova
Gorica, potni list št. BA 588575, izdala UE
Nova Gorica. p-22026
Slana Kristina, Vrtna 3, Murska Sobota,
potni list št. AA 914445, izdala UE Murska
Sobota. p-22032
Stefanovič Maja, Kebetova 13, Ljubljana, potni list št. BA 717300, izdala UE Ljubljana. s-22257
Stezinar Jožefa, Cankarjeva 24, Brežice, potni list št. AA 367485. p-22214
Strah Silva, Kamni Potok 13, Trebnje,
potni list št. BA 387010, izdala UE Trebnje.
s-22258
Strojnik Vanja, Martinova 21, Ljubljana,
potni list št. AA 080412, izdano dne 1. 10.
1992 v Ljubljani. s-22248
Šabič Ermin, Gorenjska c. 32, Medvode, potni list št. BA 523128. s-22064
Šafranko Mladen, Cesta XIV. divizije 13,
Štore, potni list št. AA 566345, izdala UE
Celje. g-22136
Štetner Tihomir, Šorlijeva 7, Kranj, potni
list št. BA 717975, izdala UE Kranj.
s-22186
Šutković Esma, Levčeva ul. 14, Mengeš, potni list št. BA 39016, izdala OUNZ
Domžale. s-22255
Šušteršič Božidar, Igriška 83, Maribor,
potni list št. AA 856573, izdala UE Maribor.
p-22234
Tabaček Marko, Aškerčeva 30, Šmarje
Sap, potni list št. BA 597039. s-22028
Taseska Suzana, Klopčičeva 4, Ljubljana, potni list št. BA 243035, izdala UE Ljubljana. s-22221
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Tomažič Franc, Dajnkova 8, Gornja Radgona, potni list št. AA 71715, izdala UE
Gornja Radgona. p-22024
Tome Marko, Steletova ul. 6, Ljubljana,
potni list št. AA 595752. s-22041
Topolovec Vladimir, Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, potni list št. AA 829949, izdala
UE Ljubljana. s-22320
Toporišič Tomaž, Šarhova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 81301. s-22305
Trebec Guido, Grleška cesta 12, Sežana, maloobmejno prepustnico VS AI
028343, izdala UE Sežana. p-22076
Valenčič Mitja, Spodnji Brnik 53, Cerklje, potni list št. BA 594656, izdala UE
Kranj. s-22327
Vanelli Mojca, Reboljeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 872645, izdala UE Ljubljana. s-22240
Vižintin Miran, Rašiška 3, Ljubljana, potni list št. AA 718690, izdala UE Ljubljana.
s-22189
Vilhar Doroteja, Trenta 22/c, Soča, maloobmejno prepustnico št. AI 026545, izdala UE Tolmin. g-22137
Vilhar Doroteja, Trenta 22/c, Soča, potni list št. AA 096184, izdala UE Tolmin.
g-22138
Vogrin Ivan, Zg. Voličina 34, Voličina,
potni list št. AA 683226, izdan 2. 2. 1993
pri UE Lenart. m-257
Voroš Štefan, Bratonci 29, Beltinci, potni list št. AA 700427, izdala UE Murska
Sobota. p-22007
Zadravec Andrej, Žitna ulica 1, Turnišče,
potni list št. BA 148860, izdala UE Lendava. p-22219
Zadravec Elizabeta, Žitna ulica 1, Turnišče, potni list št. AA 728935, izdala UE
Lendava. p-22218
Zadravec Matej, Žitna ulica 1, Turnišče,
potni list št. BA 148622, izdala UE Lendava. p-22217
Zadravec Stanko, Žitna ulica 1, Turnišče,
potni list št. AA 478449, izdala UE Lendava. p-22220
Zavorovšek Samo, Vikrče 34a, Ljubljana, potni list št. AA 973804. s-22033
Zavrtanik Maja, 30. divizije 15a, Nova
Gorica, potni list št. BA 696283, izdala UE
Nova Gorica. p-22074
Zavrtanik Smiljan, 30. divizije 15a, Nova
Gorica, potni list št. AA 354526, izdala UE
Nova Gorica. p-22075
Završki Iva, Rogatec št. 80a, Rogatec,
potni list št. BA 237841, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. s-22300
Zdravkovič Tea, Dragomerška 31, Dragomer, potni list št. BA 562972, izdala UE
Vrhnika. s-22263
Zdravkovič Marija, Dragomerška 31,
Dragomer, potni list št. AA 087487, izdala
UE Vrhnika. s-22262
Zorč David, Brdo 44, Bovec, potni list
št. AA 782047, izdala UE Tolmin. g-22030
Zulić Edina, Planinska cesta 19, Sevnica, potni list št. BA 150835, izdala UE Sevnica. p-22029
Zulić Zikrija, Planinska cesta 19, Sevnica, potni list št. BA 734784, izdala UE Sevnica. p-22028

Druge listine
Abdaković Gordana, Štihova ul. 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41750. s-22175
Ahčin Petra, Sebenje 49b, Križe, mesečno vozovnico za relacijo Sebenje-Kranj,
izdal Integral Tržič. g-22001
Ajlec Tatjana, Ul. Veljka Vlahoviča 33,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1981. m-432
Alijeski Matej, Gradnikova 6, Bled, spričevalo o uspehu, gostinski tehnik, za leto
1992/93 in gostinski tehnik, za leto
1993/94. g-22277
Ambrožič Franc, Žlebič 11, Ribnica, diplomo št. I/KS-150/85, izdana 25. 6.
1985. g-22267
Anžel Maja, Griže 44, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1102489, izdala UE Žalec. p-22033
Anžič Natalija, Dobovica 7, Dole pri Litiji, potrdilo o opravljenem tečaju VD, z dne
23. 4. 1996. g-22268
Andrejka Sašo, Logaška c. 38, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 315.
s-22261
Andrič Matjaž, Na trati 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 79353,
izdano 10. 6. 1994. m-421
Arnuš Srečko, Veliki Okič 18, Zg. Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 32230, izdala UE Ptuj. g-22117
Aupič Neja, Mahovnik 75, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 119780,
izdala UE Kočevje. g-22213
Avbelj Janez, Križ 41, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10013, izdala
UE Kamnik. s-22250
Avguštin Marko, Na griču 1a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133821, reg. št. 183304, izdala UE Ljubljana. s-22212
Avšič Jerca, Savlje 90, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 41595.
s-22132
Bajec Barbka, Ruplova 7b, Maribor, delovno knjižico št. 49334. m-407
Bajrovič Sehad, Gosposvetska 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637156, reg. št. 38360. g-22107
Banovič Marko, Kasaze 68b, Petrovče,
zaključno spričevalo. p-22023
Barovič Marija, Pleterje 18, Lovrenc na
Dravskem polju, delovno knjižico na ime
Mikolčevič Marija. p-22115
Barovič Marija, Pleterje 18, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo OŠ na ime Mikolčevič Marija. p-22116
Bauman Milan, Malna 16, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGHE, št.
4005, izdano 26. 1. 1993, velja do 26. 1.
2003. m-311
Bauman Tomislav, Vršnik 2a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2400, izdano 1. 10. 1996 pri SO Pesnica. m-362
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Bašković Franc, Dolenja vas pri Artičah
44, Artiče, spričevalo Industrijske papirniške
šole Vevče, za šolsko leto 1953/54.
s-22230
Bedekovič Ludvik, Polska c. 22, Spodnji Duplek, delovno knjižico. m-284
Bedrač Peter, Partizanska 2, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991. m-433
Bergant Aleš, Trnovski pristan 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
534165, reg. št. 5667, izdala UE Logatec.
s-22330
Bergant Boris, Mlakarjeva 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 272560,
reg. št. 29436. g-22166
Berk Matej, Spodnje Sečovo 25, Rogaška Slatina, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1459. s-22078
Berložnik Ivan, Dobletina 36, Nazarje,
delovno knjižico, reg. št. 4873, ser. št.
887639, izdano pri SO Mozirje z dne 6. 6.
1969. p-22016
Berne Gabrijela, Slovenska vas 4, Pivka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7881 D.
s-22057
Berčič Aleš, Gradnikova 79, Radovljica,
vozniško dovoljenje št. 2554, izdano leta
1997. g-22217
Bizjak Borut, Polanškova 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6581.
s-22131
Blažej Andreja, Žagarjeva 6, Tolmin, vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-22094
Blažič Aleksander, Lokvica 11, Miren,
diplomo. g-22211
Blerim Ramshaš, Ozeljan 99, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-22286
Blumensajn Nevenka, Strmca 93, Laško,
spričevalo. p-22071
Božič Toni, Sp. Škofije 181, Škofije, osnovnošolsko spričevalo. g-22273
Bogataj Petra, Bukovica 30, Selca, Alpetourovo vozovnico št. 477662. g-22086
Bohar Zvonko, Kramarovci 3, Rogašovci, vozniško dovoljenje št. 20747. p-22228
Bosnić Sabina, Ul. Rakovške čete 23,
Rakek, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, za leto 1992/93.
g-22271
Boštic Dejan, Prušnikova 39, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana leta 1988. s-22235
Brajković Ante, Kijevo, Knin, spričevala
1., 2. in 3. letnika Železniškega industrijskega centra Maribor, izdana leta 1971,
1972 in 1973. s-22070
Bratuša Zoran, Prešernova 17, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13481, izdala UE Slovenj Gradec. g-22003
Brekalo Franjo ml., Njegoševa 15, Celje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Celje za šolsko leto 1991/92. g-22014
Breznik Svetlana, Limbuška graba 30,
Limbuš, delovno knjižico št. 2318. m-357
Brezovnik Nina, Sv. Primož nad Muto
77, Muta, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-272

Št.

Brečko Jerneja, Aldska 62, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19924.
g-22100
Brkan Peter, Sostrska 7c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17704.
s-22147
Brković Irena, Hlapičina 8, Martin na Muri, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. 227/90.
p-22229
Brumec Breda, Tovarniška 29, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št.
11314. g-22109
Budimir Gordana, Gosposvetska 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
576871, izdano 28. 12. 1993 pri DSO Maribor. m-352
Bučan Daniel, Sončna ul. 21, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7649, izdano 26. 4. 1995 pri SO Ruše.
m-341/A
Cegner Bogdan, Selnica ob Muri 60,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1322, izdano 8. 4. 1992 pri SO Pesnica.
m-417
Cunk Milena, Žiberci 59a, Apače, spričevalo 3. letnika, št. 1/8713. p-22112
Cvek Anton, Ilovka 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 602159, reg.
št. 11147, izdala UE Kranj. s-22172
Čajavec Saša, Kraigherjeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38863.
p-22152
Čeh Danilo, Juršinci 39, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27858, izdala UE Ptuj. g-22292
Čelofiga Metka, Ilije Gregoriča 17, Miklavž na Dravskem polju, zaključno spričevalo Srednje družboslovne šole, izdano leta
1986 v Mariboru. m-341
Čepe Igor Rihard, Cesta v Rošpoh 47,
Kamnica, delovno knjižico. m-376
Čerič Marko, Livadna ulica 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 109780,
izdano 20. 10. 1997 do 20. 10. 2007.
m-416
Černeka Tatjana, Na Griču 10, Izola, delovno knjižico. g-22091
Čečko Branko, Boharina 16, Zreče, delovno knjižico. p-22211
Čoh Nataša, Spodnji Boč 51, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Zdravstvene
šole Maribor, izdano za leto 1995/96.
m-389
Čop Bernarda, Savinjska c. 20, Mozirje,
vozniško dovoljenje št. 3632. p-22069
Čorbič Sandra, Preška cesta 21, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
44427. s-22032
Čvan Stanka, Podvin 9, Polzela, vozniško dovoljenje. p-22073
Dajčman Marko, Sp. Boč 6, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3286, izdano 14. 4. 1993 pri SO Ruše.
m-346
Danilović Zdravko, Prošnikova 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13421. s-22200
Debevc David, Deteljica 2, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 9382,
izdala UE Tržič. g-22106
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Demirović Ibrahim, Potrčeva ulica 4,
Ljubljana, zaključno spričevalo 8. razreda
OŠ dr. Jožeta Potrča v Ljubljani, izdano leta
1991. s-22121
Denjo Damir, Gosposvetska cesta 19b,
Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika III.
gimnazije, izdano leta 1997 v Mariboru.
m-297
Derganc Jurij, Pot na veselico 2, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1928,
izdala RNZ Metlika. g-22114
Derganc Terezija, Pot na veselico 2,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3259, izdala RNZ Metlika. g-22113
Dečman Branka, Trnovec 26c, Dramlje,
spričevalo. p-22212
Dibrani Bekim, Lesičjakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100047,
izdano 30. 8. 1993 pri UE Maribor. m-320
Dittmayer Tončka, Pristava pri Polh.
Gradcu 23, Polhov Gradec, 5 delnic M Banke, d.d., št. 00334570. s-22046
Djuzić Samo, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
889464, reg. št. 131416, izdala UE Ljubljana. s-22068
Dobravc Anka, Pucova 5, Celje, letno
spričevalo. p-22021
Dobrnjić Ramiz, Gimnazijska 15c, Trbovlje, zaključno spričevalo št. 12, za šolsko
leto 1977/78, izdano v Zagorju ob Savi na
ime Mujić Fuad. g-22158
Dolenc Katarina, Cesta zmage 66, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85521, velja od 29. 12. 1995 do 29. 12.
2005. m-322
Dolmark Peter, Kozana 64, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. g-22216
Domevšček Peter, Brdo 53, Bovec, spričevalo 3. letnik Srednje agroživilske šole,
smer živilski tehnik, izdano leta 1993.
s-22236
Draksler Darja, Lorgerjeva 11, Maribor,
letno spričevalo SZŠ Juga Polak, izdano
1981 v Mariboru. m-314
Draksler Darja, Lorgerjeva 11, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1982 v Mariboru. m-374
Drvenšak Petra, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99003,
izdano 5. 5. 1993 pri ONZ Maribor. m-428
Dular Janez, Sremič 35, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. 17195.
p-22072
Dvoršak Etdin, C. proletarskih brigad 64,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90479, izdano 25. 6. 1994 pri SO Maribor. m-313
Dvoršak Mirko, Frankolovska 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 38037, izdano 6. 10. 1997 pri UE Maribor. m-273
Dvoršak Tanja, Frankolovska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37053,
izdano 4. 9. 1992 pri UE Maribor. m-274
Emeršič Darko, Lesjakova 50b, Pekre,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, izdano
8. 7. 1993 pri SO Maribor. m-348
Erhatič Darja, Ellerjeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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733444, reg. št. 163835, izdala UE Ljubljana. s-22149
Esih Darja, Štrauhovih 39, Maribor, spričevalo o končanem šolanju 3. letnika 1983
in 4. letnika 1984 Srednje zdravstvene šole
v Mariboru. m-336
Fabjan Slavica, Dolenje Sušice 17, Dolenjske Toplice, diplomo št. 669/89 na ime
Matoh Slavica. g-22160
Fatur-Videtič Andrejka, Pod topoli 72,
Ljubljana, diplomo o specialističnem izpitu,
izdal Sekretariat za zdravstvo, z dne 22. 12.
1983. s-22130
Fekonja Roman, Ihova 64, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7119,
izdano 8. 11. 1993 pri SO Lenart. m-327
Ferš Branko, Novo naselje 31, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2258, izdano 2. 12. 1992 do 2. 12. 2002.
m-354
Ferš Stojan, Rogoška c. 72, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
996000461, izdano 29. 8. 1995 pri SO
Maribor. m-363
Ferčec Irena, Vrbanska 14a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99031,
izdano 10. 5. 1993 pri UE Maribor. m-330
Fideršek Robert, Sp. Polskava 244, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ACGH, št.
15848. g-22293
Fifer Antonija, Frajhajm 5, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, št. 16502, izdana
29. 3. 1984. m-369
Fičko Josip, Mihanovičeva 13, Hrvaška,
diplomo Centra strokovnih šol, Poklicna
elektro šola, Srednja šola tehničnih strok in
osebnih storitev, št. 76/83, izdana 10. 6.
1983. s-22317
Flajšaker Ema, Jelenče 27, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, št. 6954, izdano 12. 4. 1994 v UE Pesnica. m-302
Flisar Franc, Kroska 73a, Murska Sobota, zaključno spričevalo Trgovske šole Murska Sobota, za leto 1968, izdano 30. 6.
1968. g-22208
Franca Franco, C. na Rižano 21, Pobegi, vozniško dovoljenje št. 16558, izdala
SO Koper. g-22288
Frankič Zdravko, Irgoličeva 31, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 50098,
izdano 24. 6. 1994 pri SO Maribor. m-290
Frešer Gordana, Ul. ruške čete 5, Ruše,
zaključno spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1984 v Mariboru. m-393
Fritzel Alenka, Ulica 1. maja 4, Metlika,
delovno knjižico, ser. št. AO 349825, reg.
št. 1460, izdano 3. 10. 1996 pri UE Metlika. g-22088
Friš Daniela, Trate 7b, Zgornja Velka,
delovno knjižico, ser. št. 0228164, št. reg.
UE Pesnica 553, z dne 14. 9. 1992. m-310
Gajzer Brigita, Pohorska c. 21, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93009,
izdano 4. 6. 1994 pri SO Maribor. m-315
Gašpar Valentino, Litostrojska cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 447536, reg. št. 160178, izdala UE
Ljubljana. s-22127
Gačnik Jurij, Meljska c. 43, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
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Maribor za poklic tesar opažev, izdano leta
1990. m-435
Gačnik Jurij, Meljska c. 43, Maribor, delovno knjižico št. 17985, izdana julija 1990.
m-436
Golc Pavel, Selo nad Polhovim Gradcem 1, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 632584, reg. št.
128953, izdala UE Ljubljana. s-22188
Golob Miran, 8. feb. 81, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFG, št. 40860,
izdano 17. 10. 1997 pri SO Maribor. m-368
Golubov Aljoša, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16663.
s-22048
Gorjup Ivan, Kosovelova 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 41902,
izdano 16. 2. 1993 pri SO Maribor. m-351
Gostič Peter, Ul. heroja Jevtiča 4, Maribor, diplomo Srednje kovinarske in strojne
šole Maribor, izdano leta 1990. m-299
Govednik Suzana, Trnovska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145701, re. št. 136071. s-22085
Gradišar Ana, Gotska ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100316, reg. št. 96804. s-22307
Gradišnik Peter, Javornik 26b, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 41408.
p-22001
Gradišnik Stanka, Veliki Boč 6, Duh na
ostrem vrhu, spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Juga Polak, za leti
1979 in 1980. m-422
Gregorc Marija, Golniška 6, Kranj, delovno knjižico. g-22204
Grešak Luka, VI. ulica 15, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32210,
reg. št. 25000, izdala UE Domžale.
s-22198
Gričar Milan, Cesta OF 7, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7772, izdala UE Trbovlje. s-22297
Grošelj Marjana, Klanec 47d, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra Rudolfa Maistra Kamnik gimnazija, izdano 25. 6. 1981, št. 46, na
ime Lah Marjana. s-22336
Gruden Matija, Žaucerjeva 18, Ljubljana, študentsko izkaznico št. 19323113, izdala Ekonomska fakulteta. s-22058
Grušovnik Janja, Gundoličeva 21, Maribor, zaključno spričevalo Centra za tehnološko usposabljanje Maribor, izdano leta
1995/96. m-331
Grčar Aleksander, Seliškarjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 652349, reg. št. 63731, izdala UE
Ljubljana. s-22173
Grčar Martina, Seliškarjeva ulica 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7490.
s-22174
Gurbaj Ivica, Hoška ulica 14, Maribor,
delovno knjižico št. 22789, izdana leta1993. m-295
Hafner Jurij, Čečovje 51, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13263, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-22283
Hajdič Zdenko, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, letno spričevalo 4. letnika Tehniške

strojne šole Lendava za šolsko leto
1978/79. g-22011
Hakl Marijana, Ivanocijevo naselje 14,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole za šolsko leto
1972/73, izdana na ime Horvat Marijana.
g-22013
Hanžić Stjepan, Gerbičeva 51a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1193409, reg. št. 128522, izdala UE
Ljubljana. s-22193
Hankić Ibrahim, Šalek 95, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14966, izdala UE Velenje. p-22123
Hari Dragica, Andrejci 65, Martjanci, delovno knjižico. p-22119
Helbl Slavko, Dobrova 18, Radlje ob
Dravi, spričevali 1. in 2. letnika Trgovske
šole Maribor, šolska leta 1979, 1980/81.
m-269
Hlade Damijan, Jedlovnik 3, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9448, izdano 5. 10. 1994 v Pesnici. m-440
Hladnič Vlado, Trg svobode 34, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5581, izdala UE Trbovlje. g-22103
Hojnik Tanja, Šolska 10, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor, za šolsko leto 1996/97.
m-268
Horvat Marija, Ptujska 5, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 77328, izdano
4. 8. 1994 pri UE Maribor. m-275
Horvat Oskar, Nemčavci 4b, Murska Sobota, spričevalo za leto 1972. p-22223
Hočevar Marta, Dobrnič 43, Dobrnič,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih strok - šivilja. g-22092
Hrašovec Igor, Ob gozdu 4, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1434, izdano 18. 5. 1995, velja do 3. 12. 2002.
m-305
Hribar Darja, Maistrova ulica 16, Litija,
spričevali 1. in 2. letnika Centra srednjih šol
Domžale, krznarska šola, izdani leta 1977
in 1978. s-22296
Hribernik Jožica, Tomanova ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12209, izdano 4. 2. 1993 do 4. 2. 2003.
m-427
Hrovat Damjan, Gorenje 10, Zreče, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole za
šol. leto 1990/91. g-22093
Hubek Bojan, Cesta v Šmartno 35b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894700, reg. št. 131545, izdala UE
Ljubljana. s-22312
Hutinović Ramiz, Linhartova 35, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za kvalificiranega zidarja, izdal Zvezni center za izobraževanje gradbenih instruktorjev Ljubljana,
dne 25. 6. 1982, št. 24614. s-22179
Ilič Goran, Miklošičeva 1, Celje,
zdravstveno izkaznico št. 25448. p-22020
Imamović Vernes, Topolšica 71, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, 26753,
izdala UE Velenje. p-22126
Ipavec Tina, Globoko 23, Šmarje pri Jelšah, indeks št. 61131455 Pedagoške fakultete Maribor, smer angleščina-nemščina. m-323
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Itrans, Vir pri Stični 114, Ivančna Gorica,
zavarovalno polico, št. 562618, izdala Zavarovalnica Tilia. s-22120
Ivanek Leopold, Maistrov trg 6, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje. g-22281
Izmajlov Ninoslava, Istrska 27, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 834, UE
Izola. g-22112
Jager Mateja, Reška cesta 74, Prebold,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Celje, izdano junija 1996. g-22157
Jakin Jana, Ul. bratov Hvalič 58, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-22104
Jaklin Božo, Grošljeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413153, reg. št. 4715, izdala UE Ljubljana. s-22043
Jalovec Jože, Vegova ulica 5, Brežice,
spričevalo za 1. letnik Srednje šole, kovinarska smer, ključavničar, mat. št.
1903969500160. g-22210
Janc Borut, Kidričeva 26, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 271157,
reg. št. 14368, izdala UE Kranj. s-22265
Janežič Robert, Dolenji Boštanj 57, Boštanj, vozniško dovoljenje. p-22209
Jankovič Jožica, Škapinova 14, Celje,
spričevalo. p-22012
Jankovič Žarko, Preradovičeva 23, Maribor, zaključno spričevalo Kovinarske šole
- varilec, za leto 1978. m-405
Janša Tina, Vrhovčeva cesta 56, Log pri
Brezovici, dijaško mesečno vozovnico, št.
2668. s-22178
Jančič Tatjana, Stari log 61, Pragersko,
zaključni izpit Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1984 v Mariboru. m-419
Jarc Matilda, Segulinova ul. 4, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6847,
izdano 22. 6. 1994, velja do 22. 6. 2004.
m-288
Javornik Tanja, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189987, reg. št. 173006, izdala UE
Ljubljana. s-22253
Jelen Igor, Jenkova c. 19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21703, izdala UE Velenje. p-22128
Jelen Zoran, Rimska cesta 2/c, Laško,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole Celje, za leto 1981/82. m-373
Jelenc Maks, Pucova 5, Celje, vozniško
dovoljenje št. 28989. p-22117
Jenko Aleš, Valburga 18, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134759,
reg. št. 214747. s-22298
Jerina Davor, Gorenjska 11b, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090637, reg. št. 5107, izdala UE Logatec. s-22295
Jerman Melita, Dolenje Kamence 63,
Novo mesto, študentsko izkaznico, izdala
Ekonomska fakulteta, št. 19317343.
s-22042
Jeršin Sabina, Šmarska cesta 32, Škofljica, vozniško dovoljenje za kolo z motorjem, izdala UE Ljubljana. s-22098
Jevnikar Anton, Visoko 69, Visoko, delovno knjižico. s-22234
Jeza Dragica, Heroja Vojka 25, Maribor,
spričevali 3. in 4. letnika ter diplomo Sred-

Št.

nje zdravstvene šole Maribor, za leta
1976/77, 1977/78, 1978. m-411
Jezeršek Martina, Stara Oselica 63, Sovodenj, Alpetourovo vozovnico št. 471505.
g-22087
Jokić Miodrag, Ulica bratov Babnik 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-22187
Jordan Vojko, Crnekova 10b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
59655pri SO Maribor z dne 19. 2. 1992.
m-291
Judnič Irena, Dol. Dobravice 3, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4359.
g-22291
Jug Tomo, Jerovče 265, Ivanec, spričevalo o zaključnem izpitu ŠAKC, izdano leta
1981. m-359
Jungar Janez, Sedlašek 7, Podlehnik,
vozniško dovoljenje št. 28363, izdala UE
Ptuj. g-22290
Junker Nataša, Spodnja Orlica 13, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5787, izdala UE Radlje ob Dravi. p-22238
Jurak Katarina, Tominškova ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768710, reg. št. 96148, izdala UE
Ljubljana. s-22122
Jurančič Martin, Meljska 57, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Gustav
Šilih Maribor, izdano leta 1981. m-420
Jurjavčič Janko, Prisoje 2, Koper, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje kovinarske in prometne šole, za leto 1994/95.
g-22269
Kaisersberger Majda, Majšperk 18, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18283, izdala UE Ptuj. g-22005
Kajtna Veronika, Poljane 4, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7479, izdala UE Laško. p-22025
Kalem Zvonko, Smetanova 67, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje železniške šole Maribor, za leto 1987/88. m-390
Kampuš Branko, Vodova ulica 12, Ptuj,
delovno knjižico, št. 7847. p-22004
Karnet Aleš, Gradiška 243, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2264, izdano 28. 2. 1996 pri UE Pesnica. m-270
Karo Bernarda, Vrbanska 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, za leto
1994/95. m-400
Kastelic Ana, Krnica 55a, Zgornje Gorje, delovno knjižico, izdano v Radovljici.
g-22090
Kastelic Saša, Robičeva ulica 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20489. s-22155
Kašnik Martina, Tolsti vrh pri Mislinji 6,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8326, izdala UE Slovenj Gradec. g-22215
Kejžar Borut, H. Verdnika 17, Jesenice,
delovno knjižico. g-22205
Kemperle Anton, Strmica 7, Selca, vozno karto št. 403176 na ime Kemperle Bojana. g-22110
Kerčmar Franc, Prosenjakovci 7, Prosenjakovci, spričevalo Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, št. 64/13-85, izdano
14. 6. 1985. p-22264
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Kesič Antonija-Zvonka, Cankarjeva 13,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000786846, reg. št. 17526, izdala UE
Domžale. s-22338
Klemenčič Igor, Nadgoriška cesta 49,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole. s-22294
Klep Tomas, Kasaze 81, Petrovče, zavarovalno polico št. AO 0416470, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-22148
Klevže Zdenka, Brestovec 4b, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1982.
m-437
Kmetič Zdenka, Majcigerjeva ul. 1, Maribor, diplomo Višje šole za socialne delavce Ljubljana, izdano 30. 3. 1983. g-22095
Kneževič Marko, Staneta Severja 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 64844, izdano 16. 6. 1994 pri SO Maribor. m-312
Knez Dušan, Ivana Sulica 6a, Šempeter,
vozniško dovoljenje. g-22099
Kocmut Boštjan, Cogetinci 63, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
9706, izdano 21. 11. 1997 pri SO Lenart.
m-296
Kogovšek Bernard, Notranjska cesta 45,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9934, izdala UE Vrhnika. s-22180
Kogovšek Darja, Tovarniška cesta 14,
Logatec, spričevalo OŠ Osmih talcev Logatec. s-22238
Kolac Bojan, Ptujska c. 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47892, izdano 29. 6. 1994 pri SO Maribor. m-365
Kolan Tina, Trg 6, Brestanica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18115. p-22208
Kolar Mojca, Prešernova 8, Celje, spričevalo za 8. razred OŠ. g-22159
Kolar Silvo, Mezgovci 58, Dornava, diplomo Srednje gradbene šole – smer gradbinec 2 – zidar, izdano leta 1985 v Mariboru. m-317
Kolarič Peter, Industrijsko naselje 3, Kidričevo, delovno knjižico št. 7254. m-301
Koletnik Boris, Kettejeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96548,
izdano 5. 8. 1997 pri UE Maribor. m-410
Komac Tina, Obala 118, Lucija, Portorož, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole Ljubljana, za leto 1994/95. g-22272
Komaricki Jožef, Partizanska 38, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 02352.
p-22210
Komaricki Marijana, Staneta Rozmana 9,
Murska Sobota, zaključno spričevalo.
p-22232
Korene Ernest, Žigrski vrh 31, Sevnica,
spričevalo o končani OŠ. g-22015
Koroša Marjana, Grenviška 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91859,
izdano 25. 1. 1993 pri SO Maribor. m-262
Kos Marjan, Koblarjeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631167, reg. št. 106587, izdala UE Ljubljana. s-22315
Kosi Tatjana, Na gorci 40, Maribor, spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, za leta 1979/80 in 1980/81.
m-424
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Kosmač Helena Tatjana, Ribniška 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13786, izdano 27. 3. 1997. m-372
Kostanjevec David, Dravska 28, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, za leto 1995/96. m-356
Kovač Jožefa Marija, Gradec 10, Laško,
vozniško dovoljenje št. 4073. p-22002
Kovač Jožica, Novi svet 6, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Jesenice in potrdilo zaključnega izpita,
izdano na ime Kotnik Jožica. g-22016
Kovačić Zlatko, Loborinci 32a, Zagreb,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Centra srednjih šol Domžale, izdano 1. julija 1983. s-22264
Kovačič Manja, Polje, C. VI/16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 42014.
s-22334
Kovačič Mirko, Ljubljanska 90a, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2249, z dne 27. 7. 1992 pri SO Maribor.
m-335
Kovačič Tomaž, Planinčevih 24, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št.
3637. m-371
Kovačič Vanja, Ob železnici 10, Maribor, spričevali za 3. in 4. letnik in maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor, za leti 1983 in 1984. m-398
Košar Marija, Šimekova 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38568,
izdano 12. 5. 1993 pri SO Maribor. m-360
Krajnc Silva, Zamušani 83a, Gorišnica,
spričevalo trgovske šole, izdano na SŠCPtuj, smer PŠP. g-22020
Krajnik Iztok, Poljubinj 81, Tolmin, dijaško mesečno vozovnico, št. 1757.
s-22314
Krajnik Matevž, Poljanska c. 29, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2385. g-22111
Krajnčič Marko, Tomanova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 52873,
izdano 22. 7. 1993 pri SO Maribor. m-289
Kralj Andreja, Koroška 104, Maribor, zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, št. 985, izdano leta 1989. m-344
Krašovec Franc, Stara Bučka 13, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-22214
Križaj Zvonko, Ribiška pot 20, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole
Celje. g-22021
Križnar Mojca, Imovica 25, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. registra
786760, št. vozniškega 24283, izdala UE
Domžale. s-22133
Krt Bernarda, Kurirska pot 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
286716, reg. št. 1973, izdala UE Kranj.
g-22170
Krt Marjan, Cesta 15. sept. 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-22105
Kruder Edvard, Stanetova 26, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3300,
izdala UE Slovenske Konjice. p-22215
Krznar Katarina, Bevkova 6, Maribor, delovno knjižico, št. 12593. m-397
Kukec Mojca, Arnolda Tovornika 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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100959, izdano 1. 12. 1997 pri UE Maribor. m-292
Kukovec Ljubica, Ribnica na Pohorju,
Ribnica, zaključno spričevalo 1. letnika poklicne oblačilne šole in zaključni izpit 3. letnika, izdani leta 1973 in 1976. m-385
Kukovec Vladimir, Komarnica 2, Cerkvenjak, zaključno spričevalo Kovinarske poklicne šole Maribor, izdano leta 1983.
m-293
Kukovičič Andrej, Čevljarska ul. 5, Orehova vas, zaključno spričevalo OŠ Franc
Lešnik Vuk, Slivnica, za leto 1985/86.
m-423
Kumer Alenka, Kot 9, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15751, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-22002
Kuzmanović Pavle, V dolini 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
891820, reg. št. 69452, izdala UE Ljubljana. s-22056
Lackovič Davorin, Selce 9a, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8383, izdano 30. 4. 1993. m-429
Lajevec Peter, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-22316
Lajkovič Jože, Veliko Mraševo 42, Podbočje, zaključno spričevalo ŠC Novo mesto, avtomehanik, izdano leta 1977.
g-22094
Lajmsner Oto, Štrekljeva ul. 62, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67424, velja od 11. 5. 1994 do 11. 5.
2004. m-283
Lalić Zorka, Trubarjeva 78, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdani leta 1972
in 1973. s-22052
Lazar Martina, Kal nad Kanalom 126,
Kal nad Kanalom, študentsko izkaznico, št.
18930801, izdala Filozofska fakulteta.
s-22123
Leber Zdenka, Selska c. 30, Ptuj, spričevalo ESŠ, letnik 1982. g-22161
Lemež Andrej, Janškovo selo 27, Velenje, preklic preklica vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 20/98,
p-20064. p-22110
Lepoša Irena, Slovenska 25, Černelavci, vozniško dovoljenje. p-22003
Lesar Rozalija, Migojnice 39a, Griže,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Srednje kemijske šole Ljubljana, Tehniška
kemijska šola, izdano 25. 6. 1983.
s-22285
Leskovar Marina, Log 55, Bistrica ob
Sotli, zaključno spričevalo Trgovske šole za
poslovodjo v Mariboru, izdano leta 1977.
m-367
Lešnik Janja, Dolarjeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52356, izdano 1. 4. 1994. m-388
Lešnik Marjan, Robičeva 29, Limbuš, zaključno spričevalo Lesne šole Maribor - poklic mizar, izdano leta 1964. m-333
Likosar Elizabeta, Voklo 45, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091339, reg. št. 39817, izdala UE Kranj.
s-22050

Litrop Andrej, Lukavec 48, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9762,
izdano 20. 8. 1997, veljavnost do 29. 5.
2005. m-303
Lorinc Franc, Mostje 101, Lendava, inštruktorsko vozniško dovoljenje, št. 7681,
kat. B, izdal Oddelek za upravne notranje
zadeve Lendava. p-22216
Lovše Jure, Bušeča vas 35a, Cerklje ob
Vrbi, dijaško mesečno vozovnico, št.
28207. s-22319
Lubej Ciril, Popova 23, Celje, vozniško
dovoljenje. p-22113
Lukman Janez, Miklošičeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 18644. p-22111
Macanovič Darko, Prekmurska ul. 46,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87911, izdano 19. 7. 1994 pri SO Maribor. m-261
Madžarac Darko, Gašperičeva ul. 11,
Miklavž na Dravskem pol, zaključno spričevalo 3. rezreda Pedagoške gimnazije, izdano leta 1975 v Mariboru. m-350
Majerič Tomaž, Koželjskega 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19552.
p-22124
Marolt Kuret Katarina, Jurčičeva c. I/2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12199, izdala UE Grosuplje. s-22163
Marolt Mihaela, Pot za razori 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584345, reg. št. 154486, izdala UE Ljubljana. s-22176
Matica Staša, Kocbekova ulica 33, Brežice, dijaško mesečno vozovnico, št. 1561.
s-22066
Mauko Martin, Cesta Proleterskih brigad
58, Maribor, indeks št. 1030/I-8385,
SERŠ Maribor. m-22084
Mavrek Željko, Železnikova 12, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Maribor, za
leto 1987. m-396
Mašič Rok, Mokrice 11, Vrhnika, vozniško dovoljenje za kolo z motorjem, do 50
kubikov, izdala UE Vrhnika. s-22063
Maček Andrej, Počehova 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101123,
izdano 27. 12. 1993. m-387
Medved Anton, Sestrže 29, Majšperk,
delovno knjižico št. 39462. p-22018
Medvešček Barbara, Laze 4, Vrtojba,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-22009
Meglič Doroteja, Zbilje 55a, Medvode,
vozniško dovoljenje št. S 1138465.
g-22280
Mele-Petrič Milena, Marinjak 25, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3584, izdala UE Cerknica. s-22195
Merčnik Marija, Drvanja 20, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. 2354, izdano 23. 6. 1995, veljavnost do 23. 6. 2005. m-425
Mihelak Ivanka, Cesta OF 40, Maribor,
letno spričevalo za 3. letnik 1978 in za zaključni izpit, izdani 1979 Srednje zdravstvene šole v Mariboru. m-375
Mihelič Franc, Opekarska 52, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2453,
izdala UE Ribnica. s-22192
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Mihelič Zdenka, Grič, Cesta VII/4, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6820, izdala UE Ribnica. s-22242
Mihelič Zdenka, Grič, Cesta VII/4, Ribnica, indeks Pedagoške fakultete Ljubljana,
izdan leta 1995. s-22243
Mikič Vidoslav, Hruševska cesta 68,
Ljubljana, delovno knjižico. s-22037
Miklavc Pavle, Trebija 32, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14365,
izdala UE Škofja Loka. s-22249
Milošič Maja, Dolane 3, Cirkulane, indeks Pravne fakultete Maribor, št.
71099823. m-413
Mirković Petar, Zvjerinac, Knin, spričevali 1., 2. in 3. letnika Železniškega industrijskega centra Maribor, izdana leta 1972,
1973 in 1974. s-22071
Mirnik Matej, Lopata 3, Celje, vozniško
dovoljenje št. 38055. p-22079
Mlakar Mario, Konjiška vas 29, Slovenske Konjice, zaključno spričevalo SŠGT Celje, kuhar, šolsko leto 1995/96. m-298
Mlinar Andrej, Prisoje 4, Koper, dijaško
mesečno vozovnico, št. 42119. s-22241
Mlinar Martin, Florjan 73, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27057,
izdala UE Velenje. p-22129
Mohar Elizabeta, Dvorje 11, Cerklje,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
v Radovljici za šolsko leto 1993/94.
g-22023
Mrak Matej, Stanežiče 58, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 021020.
s-22145
Mužinič Tanja, Obala 23, Portorož, diplomo o končani Srednji ekonomski in družboslovni šoli Koper. g-22278
Muhič Janko, Dilce 16, Postojna, poslovodski izpit, izdan pri GZ-CTU. g-22096
Munišič Boris, Rapočeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59197,
izdano 14. 6. 1993 pri SO Maribor.
m-340
Nared-Volavšek Katarina, Pokopališka
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1191611, reg. št. 165399,
izdala UE Ljubljana. s-22237
Nikolič Drago, 1. maj 18, Postojna, delovno knjižico. p-22306
Novak Mojca, Litijska cesta 167, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645708, reg. št. 162057, izdala UE Ljubljana. s-22061
Novak Vojko, Na griču 15, Ljubljana, dijaško izkaznico. s-22153
Nurković Hedija, Polanškova ulica 35,
Ljubljana,
delnice
Mercatorja
št.
00807567. s-22223
Oberžan Sandi, Erjavčeva 35, Celje, vozniško dovoljenje. p-22118
Obreza Marjana, Kamna Gorica 26,
Cerknica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1972, na ime Miklavc
Marjana. s-22323
Ocepek Irena, Pot na Fužine 45, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1472.
s-22038
Ogorevc Matej, Fram 162, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75021, z
dne 22. 12. 1997 pri SO Maribor. m-382

Št.

Oketić Gregor, Brodarjev trg 10, Ljubljana, delovno knjižico. s-22036
Omerzo Miran, Montinjan 76, Marezige,
spričevalo 3. letnika Poklicne ribiške šole v
Piranu. g-22162
Orozel Monika, Kovaška c. 112, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-438
Oslak Tomaž, Danijel 67, Trbonje, vozniško dovoljenje št. 4947. p-22239
Osovnikar Domen, Šentilj 69a, Šentilj v
Slov. Goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, za leto 1992/93.
m-399
Oštir Miroslav, C. Toneta Tomšiča 8/a,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 148532, izdala Občina Jesenice. s-22053
Oček Zdenko, Veščica 43, Murska Sobota, zaključno spričevalo. p-22224
Pahor Zoran, Cesta Andreja Bitenca 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 973113, reg. št. 46615, izdala UE Ljubljana. s-22260
Panić Tatjana, Polje c. 5/2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Šola
za oblikovanje v Ljubljani dne 23. 6. 1977
na ime Subotić Tatjana. s-22190
Papež Boštjan, Podgozd 25, Dvor, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja
šola tehniških in zdravstvene usmeritve Novo mesto leta 1992. s-22034
Paulin Steva, Cankarjeva 52, Nova Gorica, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
teh. lesarske šole Nova Gorica. g-22018
Pavčnik Bojan, Šmarška 17, Velenje,
vozniško dovoljenje. g-22282
Perko Simona, Zagorica 4a, Videm Dobre polje, dijaško mesečno vozovnico-kombinirana, št. 1288. s-22232
Perne Marija, Drnovškova 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7556,
izdala UE Kamnik. s-22219
Perpar Alojz, Knežja vas 15, Dobernič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta 1992. s-22318
Pertinač Gregor, Oljčna pot 53a, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 29514. g-22279
Petek Bojan, Apače 64a, Lovrenc na
Dravskem polju, indeks št. 33/89, šolsko
leto1988/89. p-22011
Petek Silvo, Prisojna 16, Maribor, delovno knjižico. m-358
Petreski Zoran, Gregorčičeva 14, Maribor, spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor,
za leto 1990/91. m-395
Petrič Ivanka, Center 117, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16325, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-22284
Petrič Vlado, Barvarska 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 112989,
izdano 27. 10. 1997 pri UE Maribor. m-334
Pešič Miloš, R. Simonitija 30, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Nova Gorica, za šolsko leto
1984/85. g-22017
Pečar Venka, Sabinjjeva 1, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15510.
g-22101
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Pignar Stojan, Cesta talcev 73, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
84075, velja od 10. 2. 1993 do 10. 2.
2003. m-285
Pinter Edi, Na Gmajno 21, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 51017,
izdano 28. 10. 1994 pri SO Maribor.
m-418
Pitkovjat John, Ljubljanska 94c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95769,
izdano 7. 12. 1992 pri UE Maribor. m-307
Pittner Sebastian, Plečnikova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
75068, izdano 20. 5. 1993 pri UE Maribor. m-325
Plazar Mirjam, Klepova 39, Ptuj, delovno knjižico št. 6074. m-414
Plesničar Ernest, Grgarske Ravne 2/a,
Grgar, spričevalo Srednje gradbene šole
Veno Pilon, gradbinec I. g-22276
Plečko Suzana, Mariborska 132, Orehova vas, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, za leto 1988/89. m-306
Poženel Iztok, Staneta Severja 14, Maribor, spričevala 1., 2. in 3. letnika in
zaključno spričevalo IKŠ Maribor, izdana leta 1967, 1968 in 1973. m-294
Pogorevc Ivan, Vrhloga 3, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14445, izdano 27. 5. 1994 pri UE Slovenska Bistrica. m-406
Pohar Sušnik Eva, Demšarjeva c. 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 481081, reg. št. 125311. s-22337
Poljanšek Dejan, Na dolih 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S925403, reg. št. 93885, izdala UE Ljubljana. s-22333
Polše Arman, Gregorčičeva 22, Maribor,
delovno knjižico št. 35513. m-404
Popovič Branka, Dekani 85b, Dekani,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdana leta 1968,
1969 in leta 1970. s-22233
Popovič Darko, Škapinova 15, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 31, z dne
24. 10. 1970 Srednje tehniške šole - gradbena, v Celju. p-22240
Porenta Marko, Virlog 25, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11803.
g-22164
Potrč Boštjan, Sp. Dobrenje 58, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFH, št. 11026, izdano 5. 12. 1996 v
Pesnici. m-442
Pražen Alenka, Pod gabri 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25243.
p-22231
Praprotnik Danijela, Vransko 135, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000607335, izdala UE Žalec. p-22227
Praprotnik Mihaela, Ukmarjeva 22, Lucija, Portorož, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič Ljubljana,
izdano leta 1967 na ime Kibic Mihaela.
g-22019
Pravdič Andreja, Cesta 14. div. 15, Slovenska Bistrica, zaključni izpit Zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-431
Pravne Sašo, Smoletova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
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444679, reg. št. 191166, izdala UE Ljubljana. s-22152
Prebil Slavko, Stari trg 9b, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo EGŠC, izdano leta 1979. m-347
Premerl Alan, Celovška cesta 95, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14107. s-22266
Primožič Vito, Cankarjeva 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3278, velja do 11. 6. 2002, izdala UE Tržič.
s-22079
Pungartnik Mihael, Šercerjeva 18, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
26324, izdala UE Velenje. p-22125
Pušnik Boris, Mejna ulica 17, Maribor,
diplomo SKSMŠ v Mariboru, za leto 1988.
m-401
Radić Šefika, Šalka vas 41, Kočevje, 15
delnic 2. emisije M banke, d.d., št.
00618144, izdane na ime Keranovič Šefika. s-22326
Rahne Srečko, Voklo 54, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 17000,
št. reg. 2204. g-22169
Rajh Avgust, Jeruzalemska 1, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2439, izdala UE Ljutomer, z dne 14. 3.
1994. p-22107
Rajh Jožef, Zavrh 40a, Voličina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12954, izdano
28. 5. 1992, velja do 28. 5. 2002, izdala
UE Lenart. m-280
Rajšp Štefanija, Lormanje 4b, Lenart,
spričevali 3. in 4. letnika in zaključno spričevalo Zdravstvene šole v Mariboru.
m-277
Raner Ivan, Močna 2, Pernica, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 618713, izdano 20. 12. 1993 pri SO Lenart. m-328
Razdevšek Radoslav, Framska 8, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 61932, izdano 1. 6. 1994 pri SO Maribor. m-364
Režen Simon, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1997. s-22324
Rekič Ahmet, Padlih borcev 10, Prestranek, delovno knjižico. p-22019
Rendić Radivoj, Lužiško-Srbska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482573, reg. št. 194549, izdala UE
Ljubljana. s-22202
Renko Jure, Suška cesta 19, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10979, izdala UE Škofja Loka. s-22051
Rep Marta, Dravska 2, Bistrica ob Sotli,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika II. gimnazije Maribor, izdana leta 1967/68, 1969/70,
1970/71, 1971/72. g-300
Repnik Milena, Gortanova 17, Rače, delovno knjižico, št. 6803. m-370
Resinovič Nada, Pod topoli 95, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S686458, reg. št. 80308, izdala UE Ljubljana. s-22244
Reš Polonca, Pot na Zduše 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892079, reg. št. 163896, izdala UE Ljubljana. s-22080
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Ribič Andrej, Šimekova ul. 14, Maribor,
diplomo Srednje lesarske šole št. 1/1507,
izdana leta 1990 v Limbušu. m-22155
Rodvajn Simona, Dol. Lakoš 67, Lendava, delovno knjižico, zap. št. 79, ser. št.
0372493, izdala UE Lendava. p-22037
Rojko Maksimiljan, Hotinjska 3, Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehnične šole Maribor, izdano leta
1973. m-441
Rotar Uroš, Ul. bratov Vošnjakov 5, Celje, delovno knjižico. g-22156
Rudolf Saša, Cankarjeva 14, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19405. g-22168
Rupnik Damjan, Pavšičeva 30, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 467.
s-22256
Rus Peter, Kuraltova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15203, izdano 5. 3. 1993 pri SO Maribor. m-260
Sadar Danila, Pod vinogradi 9, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6771,
izdano 23. 6. 1994 pri UE Trbovlje. m-403
Sajovic Jani, Stara cesta 13, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
419808, reg. št. 32932, izdala UE Kranj.
g-22167
Salobir Aljoša, C. proletarskih brigad 61,
Maribor, spričevali 3. in 4. letnika SERŠ
Maribor, za leta 1995/96, 1996/97.
m-409
Samardžija Sonja, Skopska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245731, reg. št. 172544, izdala UE Ljubljana. s-22067
Sardillo Klavdija, Stari trg 5, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo SŠGT Celje kuhar, izdano leta 1993. m-377
Schara Andrej, Jamova cesta 36, Ljubljana, spričevalo 4. letnika VII. gimnazije Vič,
izdano leta 1981. s-22335
Schavbach Leon, Pod gozdom 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
32304, izdano 22. 4. 1993 pri SO Maribor. m-361
Sekavčnik Peter, Miklošičeva cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 229692, reg. št. 20157, izdala UE
Ljubljana. s-22140
Sel Roman, Starše 9, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 83942, izdano
20. 10. 1993 pri UE Maribor. m-412
Selar Ivan, Vinarska 7b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 80538,
izdano 27. 12. 1993 pri SO Maribor.
m-353
Selič Simona, Škapinova 5, Celje, listek
št. 3601 - urarstvo Terglav Celje. m-384
Senica Franc, Vrunčeva ulica 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10389, izdala UE Slovenj Gradec. g-22004
Simčič Anita, Cankarjeva ul. 78, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-22027
Sirnik Igor, Ulica Jana Husa 40, Ljubljana, indeks Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, izdan leta 1997. s-22031
Sitar Franc, Topole 24, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000255860, reg. št. 16727, izdala UE
Domžale. s-22062

Slana Kristina, Vrtna 3, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje št. 06029. p-22031
Slemenšek Ervin, Grgarske Ravne 6, Grgar, preklic preklica vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 20/98,
p-20058. p-22108
Slemenšek Ervin, Grgarske ravne 6, Grgar, potrdilo o uspehu 1. letnika Srednje
kmetijske šole. p-22109
Smrkolj Mojca, Rudarska 1, Kisovec, dijaško mesečno vozovnico, št. 43277.
s-22287
Sodnik Aljoša, Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34310. s-22220
Sotler Mojca, Bevkova ul. 3, Maribor,
zaključni izpit Upravno-administrativne šole
v Mariboru, izdano leta 1994. m-379
Sovič Grišo, Marčičeva 22, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1994. m-308
Srčič Klavdija, Lokavec 46, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8629,
izdano 13. 8. 1993, velja do 13. 8. 2003.
m-316
Sterle Oskar, Cankarjeva ul. 31/c, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25645. g-22008
Stezinar Jožefa, Cankarjeva 24, Brežice, vozniško dovoljenje št. 14265, izdala
UE Brežice. p-22070
Stojković Sanja, Ul. bratov Učakar 46,
Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdan leta 1992. s-22134
Stražišar Franc, Cesta v Lipovce 7, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8367, izdala UE Vrhnika. s-22251
Strah Silva, Kamni Potok 13, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1062280, reg. št. 6570, izdala UE Trebnje. s-22259
Strnad Janez, Šentvid pri Stični 60, Šentvid pri Stični, spričevalo 4. letnika Tehniške
tekstilne šole Kranj, izdano leta 1974.
s-22081
Sukič Bernarda, Polana 20, Hoče, spričevalo, izv/149. p-22030
Susman Špela, Stražarjeva 22a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37186.
s-22185
Sušnik Klavdija, Ljubljanska 80, Domžale, delovno knjižico. s-22124
Šabeder Daniel, Usnjarska 9, Maribor,
zaključno spričevalo SERŠA Maribor, za leto 1993. m-402
Šabič Semira, Vegova 3, Piran, delovno
knjižico. g-22206
Šarenac Momčilo, Vita Kraigherja 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 24382, izdano 5. 2. 1992 pri SO
Maribor. m-339
Šavli Jurij, Volarje 5, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 000526485, izdala UE Tolmin. p-22230
Šega Franc, Tomšičeva 15, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7919. g-22007
Šega Milenka, Tomšičeva 15, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15194. g-22006
Šemrov Gorazd, Hotedršica 13, Hotedr-
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šica, spričevalo 1. letnik Gozdarske šole
Postojna, izdano leta 1990. s-22030
Šeško Darinka, Košnica 21, Gorica pri
Slivnici, spričevali 1. in 2. letnika Gostinske
šole Celje, izdani leta 1973/74, 1974/75.
m-265
Šijanec Zdenka, Skorba 37a, Ptuj, zaključno spričevalo SAŽŠ, za leto 1987/88.
m-378
Šimec Igor, Pijava Gorica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103590, reg. št. 212911, izdala UE Ljubljana. s-22222
Škerjanc Slavica, Manice Komanove 6,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
434. s-22302
Škofič Renata, Robičeva 27, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole Juga
Polaka, izdano v Mariboru leta 1976/77.
m-326
Škoflek Vanja, Verpete 5, Frankolovo,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, gostinski
tehnik, šolsko leto 1996/97. m-324
Škornik Jelka, Pod gabri 17, Celje, vozniško dovoljenje, št. 40455. p-22114
Škrabl Slavi, Cesta 13. julija 18, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15144.
s-22060
Škvarč Marko, Ilirska ul. 1, Dobova, vozniško dovoljenje št. 13340. p-22005
Šlamberger Martin, Dobovec pri Rogatcu 44, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 9289, izdala Občina Šmarje pri Jelšah. p-22043
Šnajdar Tomaž, Maroltova ulica 2, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0546231, izdala Zavarovalnica Tilia. s-22143
Špeh Ivan, Ravne 11, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23121, izdala UE
Velenje. p-22122
Špes Tatjana, Cesta k ribniku 31, Miklavž, zaključno spričevalo 4. letnika
Zdravstvene šole, izdano leta 1977.
m-383
Šteh Aleš, Graška cesta 20, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 859367,
izdala UE Litija. s-22054
Štokelj Ciril-Stanislav, Velike Žablje 59,
Dobravlje, listino. g-22218
Štumberger Franc, Med ribniki 19a, Cirkulane, diplomo Kovinarske šole Maribor,
za leto 1974/75. m-318
Šulc Irena, Viška cesta 49b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
851240, reg. št. 6079, izdala UE Litija.
Šumrov Uroš, Kraigherjeva 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 37200. p-22236
Šutković Esma, Levčeva 14, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001036469, reg. št. 29960, izdala UE
Domžale. s-22254
Šuštar Matjaž, Podlubnik 175, Škofja Loka, Alpetourovo vozovnico št. 401359.
g-22203
Tavčar Radoslava, Dunajska cesta 461,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892024, reg. št. 156525, izdala UE
Ljubljana. s-22055
Terž Darka, Šentjanž 6, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole, izdano leta 1979. g-22275

Št.

Terplan Marjan, Križevci 14, Križevci v
Prekmurju, vozniško dovoljenje, št. 23643.
p-22207
Tibaut Jožef, Š. Kovača 7, Radenci, vozniško dovoljenje št. 7561. p-22009
Timarac Suzana, Preglov trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33433.
s-22201
Tkalec Stanislav, Žižki 49, Lendava, delovno knjižico, zap. št. 6212, ser. št.
869366, izdana 14. 5. 1969 pri Občini
Lendava. p-22080
Tomc Sabina, Cesta na Markovec 14,
Koper, delovno knjižico. s-22073
Torkar Mojca, Selo 41a, Bled, maturitetno spričevalo Zdravstvene šole Jesenice,
izdano junija 1972 na ime Thaler Marija
(Mojca). g-22022
Trobentar Oto, Stara cesta 93, Hoče,
spričevali 1. in 2. letnika Gostinske šole
Maribor, izdani leta 1969 in 1970. m-267
Trplan Elizabeta, Pod gradom 9, Tržič,
spričevalo iz leta 1981/82 na ime Hafner
Elizabeta. g-22274
Udovič Natalija, Unec 61, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8084, izdala
UE Cerknica. s-22047
Ujčič Janez, Obnove 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22270, izdano 10. 11. 1997 pri SO Maribor. m-338
Umbergar Anton, Spodnji Rudnik V/7,
Ljubljana, zaključno spričevalo 8. razreda
OŠ Oskar Kovačič, izdano leta 1979.
s-22129
Umek Darja, Škrljevo 9, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9129.
s-22309
Vahen Marko, Linhartova cesta 94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1065298, reg. št. 165799, izdala UE Ljubljana. s-22177
Valenti Miran, Vuhred 47, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2406, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-22221
Vaš Marija, Gomilsko 32, Gomilsko, spričevalo 3. letnika PŠC Celje, za leto
1977/78 in 4. letnika za šolsko leto
1978/79. m-443
Veber Mihael, Vinarska ulica 5, Slovenska Bistrica, indeks FMF, izdan leta 1996.
s-22146
Veble Boris, Gregorčičeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24538,
izdano 14. 7. 1994 pri UE Maribor. m-266
Veble Vesna, Gregorčičeva 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8247, izdano 14. 7. 1994 pri UE Maribor.
m-309
Velepec Uroš, Dolsko 72, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892496, reg. št. 199328. s-22231
Veleski Boris, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076711, reg. št. 210770, izdala UE Ljubljana. s-22044
Verdel Andrej, Goriška 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 172810,
izdano 17. 7. 1992 pri SO Maribor. m-349
Vesar Helena, Mezgovci 5b, Dornava,
spričevalo za šolsko leto 1990/91, št. potrdila 16/91. g-22097
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Videčnik Mateja, Prečna ul. 1, Oplotnica, indeks št. 1-1039 Srednje zdravstvene
šole Maribor. m-281
Vidović Bojan, Stari Log 46, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
17481. g-22108
Vister Borut, Klanec 21, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18831,
izdala UE Kamnik. s-22010
Vičič Aleksander, Hrvatini 206, Ankaran,
diplomo št. 440, izdala Srednja kovinarska
šola 21. 6. 1986, strojni tehnik. g-22207
Vogrin Ivan, Zgornja Voličina 34, Voličina, vozniško dovoljenje: inštruktor, kat. B,
št. 3590, izdano 5. 5. 1993, velja do 15. 5.
1998. m-258
Vogrin Ivan, Zgornja Voličina 34, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2318,
izdano 23. 6. 1994. m-259
Vogrinčič Negovan, Cankova 39, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 24665.
p-22222
Volk Anton, Zagorje 111, Pivka, vozniško
dovoljenje št. 9352. p-22022
Voroš Štefan 29, Bratonci 29, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 23981. p-22008
Vrhovec Aleš, Izgorje 10, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25950, izdala UE
Škofja Loka. s-22194
Vrtin Samo, Ranca 33c, Pesnica pri Mariboru, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, za šolsko leto
1986/87. m-343
Vtič Stanislav, Jurčičeva c. 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 02963,
izdala UE Velenje. p-22127
Vujinović Dalibor, Jakčeva ulica 35, Ljubljana, B-inštruktorsko vozniško dovoljenje,
št. 170767, ser. št. SB 7275, izdala UE
Ljubljana. s-22171
Vujić Joso, Gosposvetska 89, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SAKC Maribor, izdano leta 1982. m-332
Vučko Bernarda, Dolnji Lakoš 4a, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6901, izdala UE Lendava. p-22039
Vuksanović Ana, Vojkova 91, Ljubljana,
zdravstveno izkaznico. s-22045
Waliand Damir, Florjanska 117, Sevnica, diplomo št. 153 Srednje glasbene in
baletne šole, izdana 25. 5. 1987 v Ljubljani. g-22012
Zabavnik Franc, Livarska ulica 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12490, izdala UE Kamnik. s-22325
Zabret Luka, Bobovek 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115857, reg.
št. 47114, izdala UE Kranj. g-22115
Zadnikar Branko, Cegelnica 51, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. S33013,
reg. št. 969, izdala UE Kranj. s-22289
Založnik Silva, Lukanja 13, Oplotnica,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1983. m-439
Zalokar Jasna, Župančičeva ul. 11, Zg.
Polskava, spričevalo 3. letnika III. gimnazije, izdano leta 1997. m-394
Zamuda Zlatko, Volkmerjeva 28, Ptuj,
spričevalo Šole za voznike motornih vozil št.
SIC 127/53, z dne 21. 4. 1983 - voznik.
m-355
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Zaranšek Jožica, Zg. Pristava 23, Ptujska gora, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru, izdano leta 1973.
m-444
Zemljič Andrej, Zg. Vrtiče 7, Zgornja
Kungota, delovno knjižico št. 15269, izdana leta 1989. m-381
Zemljič Silvo, Raičeva 15, Ormož, spričevalo o zaključnem izpitu. p-22006
Zevnik Tomaž, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič,
Ljubljana, št. 19, izdano 31. 8. 1993.
s-22069
Zečić Mernira, Kočevarjeva 76, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto. g-22299
Zobec Anica, Trdinova c. 20, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17538, izdala UE Grosuplje. s-22252
Zule Gregor, Koreninova ul. 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631397, reg. št. 172627, izdala UE Ljubljana. s-22306
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Zupančič Bogdan, Ig 344, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 390516,
reg. št. 51612, izdala UE Ljubljana.
s-22303
Zupančič Leopold, Milavčeva 50, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 5504.
p-22017
Zupet Robert, Vrtnarija 10b, Vrhnika, delovno knjižico. s-22245
Zver Janez, Ižakovci 69 a, Beltinci, spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1974. s-22029
Žankar Andrej, Pot na Pridavko 12, Domžale, spričevalo OŠ Leskovec/Krško, za leto 1973/74. g-22270
Žargi Marta, Suhadole 45, Komenda, 14
delnic M-Banke, del. potrdilo št.
00762814. s-22246
Žižek Jožef, Vojašniški trg 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 97689,
izdano 9. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-430

Žižek Zdenko, Vurbek 120, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
90701, izdano 8. 8. 1994 pri SO Maribor.
m-380
Žiber Ilse, Parecog 32, Sečovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6577, izdala
UE Piran. g-22102
Žigo Martin, Borovnjakova ulica 14, Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico,
št. 39468. s-22328
Živković Maja, Kregarjeva 26, Brežice,
letnih spričeval za 1., 2. in 3. letnik Srednje
ekonomske šole Brežice. g-22209
Žvikart Drago, Betnavska 129, Maribor,
spričevali 1. in 2. letnika Dimnikarske poklicne šole Maribor, izdani leta 1968 in
1969. m-304
Žumer Florjana, Mandeljčeva pot 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S287023, reg. št. 7680, izdala UE Kranj.
g-22116
Žunko Stojan, Koroška 90, Maribor, delovno knjižico št. 51255. M-434

VSEBINA
Sodni register
Celje
Koper
Krško
Ljubljana
Novo mesto
Slovenj Gradec
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Ptuj
Slovenj Gradec

2305
2305
2342
2342
2344
2346
2346
2347
2347
2348
2350
2351
2351
2354
2355
2355
2356

Razglasi sodišč
Dražbeni oklici

2357
2357

Evidenca statutov sindikatov
Stečajni postopki in likvidacije
Razpisi delovnih mest
Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
Namera o naročilu
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Sklepi po 42. členu
Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Javni razpisi
Programi lastninskega preoblikovanja podjetij
Objave delniških družb
Javne prodaje delnic
Sklepi o zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razne objave
Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine
Druge listine

2357
2357
2358
2358
2358
2359
2373
2375
2382
2383
2390
2391
2391
2391
2391
2395
2397
2396
2398
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Pravkar izšlo

PREDPISI O DEL
OVNIH
DELO
JIH, PLAČAH,
RAZMER
RAZMERJIH,
ZAPOSL
OVANJU
ZAPOSLO
IN ZA
VAR
OVANJU
ZAV
ARO
ZA PRIMER
BREZPOSELNOS
TI
BREZPOSELNOSTI
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)
Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni dobivali dodatek za delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust pa bo
prihodnje leto znašal 102.000 SIT. To sta samo dve med številnimi novostmi, ki so
objavljene v novi knjižici zbirke predpisov. V njej so zbrani vsi predpisi o delovnih
razmerjih, plačah in zaposlovanju, ki so izšli do 5. septembra 1997.
Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:
– zakon o inšpekciji dela
– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo
– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
– predpisi o plačah direktorjev
– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti
– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju nadomestil
oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
– pravilnik o štipendiranju
– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki govorijo o
delovnih razmerjih in plačah
– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje
Cena 3465 SIT

(10431)
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Pravkar izšlo

PREDPISI
O ZEMLJIŠKI KNJIGI
z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež
(druga dopolnjena izdaja)
Prvi slovenski zakon o zemljiški knjigi velja dve leti. Z njegovo pomočjo naj bi do začetka novega tisočletja uredili javno knjigo o stvarnih
pravicah na nepremičninah. Vsi lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v
zemljiško knjigo, morajo do junija leta 2000 predlagati vpis lastninske
pravice.
Pravilnik o vodenju zemljiške knjige in obrazci, ki so tudi objavljeni v
tej knjižici, odgovarjajo na vprašanje, kako naj lastniki predlagajo vpis
svojih nepremičnin in kaj morajo zabeležiti v zemljiškoknjižnih vložkih.
Največ težav je pri vpisu tako imenovane etažne lastnine. Zaradi tega
avtorica uvodnih pojasnil Darja Trček Janež z Ministrstva za pravosodje v dopolnjenih uvodnih pojasnilih posebno pozornost namenja prav
vpisu etažne lastnine.
Cena 1050 SIT

(10430)

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