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Sodni register

CELJE

Rg-113057

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00109 z dne 27. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOVINTRADE, Zunanja tr-
govina, d.d., Celje, sedež: Mariborska 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01288/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnika, članov nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5025524
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Zorko Dušan, Celje, Efenkova 44,
razrešen 22. 10. 1996 in ponovno imenovan
za predsednika, prokurist Seničar Iztok, Ce-
lje, Trubarjeva 53/B, razrešen 22. 10. 1996
in ponovno imenovan za člana uprave, član
uprave Tilinger Peter, Petrovče, Ruše 3/A,
imenovan 22. 10. 1996 in član uprave Zago-
rac Milan, Celje, Ul. Frankolovskih žrtev
68, imenovan 22. 10. 1996, vsi zastopajo
družbo skupno z drugimi člani uprave.

Člani nadzornega sveta: Kokol Franc,
Srebot Vdovič Janja in Sklamba Jožica, iz-
stopili 22. 10. 1996, Pišek Boris in Nussdor-
fer Roman, vstopila 22. 10. 1996 ter Pre-
padnik Božica, vstopila 20. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2852 Splošna mehanična dela; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških

naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d. n.

Sprememba statuta 22. 10. 1996.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 17.

členu spremebe statuta z dne 22. 10. 1996,
da se osnovni kapital poveča za 57,000.000
SIT z izdajo novih delnic za vložke (odo-
breni kapital).

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

KRANJ

Rg-100479

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00336 z dne 22. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5943086
Firma: GORENJSKA BORZNO POS-

RENDIŠKA DRUŽBA, d.d., Kranj
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Koroška c. 33
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Eržen Boris, Škofja Loka,

Podlubnik 85, Grzetič Andrej, Škofja Loka,
Stara Loka 70, Klemenčič Anica in Kle-
menčič Zoran, oba iz Kranja, Mlaška c. 15,
vsak od njih vložil po 2,375.000 SIT, ter
Lebar Simona, Kranj, Predoslje 146, vložila
500.000 SIT – vstopili 26. 1. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Klemenčič Anica, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Eržen Boris, ki kot poob-
laščenec sklepa posle v soglasju z direktori-
co, če vrednost poslov presega 10,000.000
SIT, imenovana 26. 1. 1996.

Člani nadzornega sveta: Lebar Simona,
Klemenčič Zoran in Grzetič Andrej, vstopi-
li 26. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

MARIBOR

Rg-101294

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01435 z dne 16. 12. 1996
pod št. vložka 1/10003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981123
Firma: MONTYOIL, družba za trgovi-

no in posredovanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: MONTYOIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Zgornji

Duplek 9/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Breznik Borut, Spodnji Du-

plek, Zgornji Duplek 10, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Breznik Borut, imenovan 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-101339

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01160 z dne 19. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRANT,  podjetje za inženi-
ring, trgovino, posredovanje in zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Kardeljeva cesta 73, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04504/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova družbenika in zastopnika, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5537282
Firma: GRANT, družba za projektira-

nje, inženiring, trgovino in posredništvo,
d.o.o.

Ustanovitelj: Gradišnik Anton, Orehova
vas-Slivnica, Mariborska cesta 1, Slivnica,
vstop 22. 10. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gradišnik Anton, imenovan 22. 10.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na

debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-

vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-101375

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01294 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ZDENEX, trgovsko podjet-
je,  d.o.o.,  sedež:  Šentilj 51,  2212 Šentilj
v  Slovenskih  goricah,  pod  vložno  št.
1/06386/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zaznambo sklepa stečajnega senata
St 41/96 z dne 5. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5763827
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Čare Manica, Maribor, Robičeva 8/a,
imenovana 5. 11. 1996, za sklenitev vseh
pravnih poslov potrebuje soglasje stečajne-
ga senata; direktor Čare Marjan, Maribor,
Robičeva 8/a, imenovan 5. 11. 1996, za skel-
nitev vseh pravnih poslov potrebuje soglas-
je stečajnega senata.

Rg-102643

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01121 z dne 13. 1. 1997 pod
vložno št. 1/05273/01 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5596432002
Firma: BONISIMA, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 37, Po-
družnica 1, Prosečka vas 2

Skrajšana firma: BONISIMA, d.o.o.,
Maribor, Tržaška cesta 37, Podružnica 1,
Prosečka vas 2

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 9202 Mačkovci, Prosečka vas 2
Ustanovitelj: Bonisima, storitve in trgo-

vina, d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 37, vs-
top 22. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pentek Rafael, Hoče, Zelena ulica 9,
imenovan 22. 4. 1996, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetič-
ne hrane; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 podružnica ne sme
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-102644

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00726 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BONISIMA, storitve in tr-
govina, d.o.o., sedež: Kocenova ulica 4,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/05273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova firme s temile podatki:

Matična št.: 5596432
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 37.

Rg-102647

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01133 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BONISIMA, storitve in tr-
govina, d.o.o., sedež: Železnikova 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05273/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev s

standardno klasifikacijo in spremembo akta
s temile podatki:

Matična št.: 5596432
Sedež: 2000 Maribor, Kocenova ulica 4
Osnovni kapital: 2,264.726 SIT
Ustanovitelj: Pentek Rafael, Hoče, Zele-

na ulica 9, vstop 1. 8. 1995, vložek
2,264.726 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martič Nikola, izstop 1. 8. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martič Nikola, razrešen 1. 8. 1995;
direktor Pentek Rafael, imenovan 1. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proi-
zvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-102651

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/01360 z dne 10. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa VERES, podjetje za inženiring,
trgovino in svetovanje, d.o.o., sedež: La-
porka cesta 26, 2319 Poljčane, pod vložno
št. 1/03042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev, dejavnosti, zastopnikov, tipa zastop-
nika, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5430844
Ustanovitelji: Verle Anton in Verle Ma-

rija, oba izstopila 28. 11. 1995; Verle Kar-
men – prvi poslovni delež, Poljčane, Lapor-
ska cesta 26, vstop 28. 11. 1995, vložek
1,630.651 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verle Karmen – drugi poslovni delež, vlo-
žek 36.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verle Anton, razrešen 28. 11. 1995;
direktorica Verle Karmen, imenovana 28.
11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-102678

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00046 z dne 7. 1. 1997 pri subjektu
vpisa AGRORUŠE, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Selnica b.p. 2352
Selnica ob Dravi, pod vložno št. 1/08993/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova firme, družbenikov, dejav-
nosti, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5814723
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Mari-

borska 44
Ustanovitelji: Simonič Anton, Ruše, Ki-

dričeva 12, vstop 11. 10. 1993, vložek
55,937.475,67 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kumperščak Bojan, Maribor, Šarho-
va 49, vstop 11. 10. 1993, vložek
55,937.475,67 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ferlinc Simon, Fala, Fala 55, vstop
11. 10. 1993, vložek 55,937.475,67 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lobnik Emil,
Kamnica, Na Jelovcu 20, vstop 11. 10. 1993,
vložek 55,937.475,67 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; SKB banka, d.d., izstop 26. 10.
1995; Tovarna dušika Ruše, d.o.o., Ruše,
Tovarniška cesta 51, vstop 30. 6. 1994, vlo-
žek 91,016.909,56 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Agarion, proizvodno, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ruše, Tovarniška cesta 27,
vstop 26. 10. 1995, vložek 64,470.310,96
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proi-
zvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih

kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarni obliki; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primar-
ni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
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pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo  razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen z orožjem in strelivom; pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-102684

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01480 z dne 6. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MARAB, montažno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Gorkega 30, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5609160

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo;  5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalaci-
jskim materialom, napravami za ogrevanje;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo  razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci; pod
šifro O 92.711 sme družba opravljati tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okvi-
ru kulturnega, športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 400.000 SIT.

Rg-102690

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01439 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DAMLER, export-import,
d.o.o., sedež: Dolga ulica 8, 2204 Miklavž
na  Dravskem  polju,  pod  vložno  št.
1/06935/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, ti-
pa in naslova zastopnika, uskladitev z zako-
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nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5680662
Firma: DAMLER, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.241,96 SIT
Ustanovitelji: Rudolf Iztok, izstop 6. 12.

1996; Žavrlan Branko, izstop 6. 12. 1996;
Vanovšek Zvonka, Maribor, Kersnikova uli-
ca 2, vstop 6. 12. 1996, vložek 756.120,98
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marksl Gre-
gor, Miklavž na Dravskem polju, Dolga uli-
ca 10, vstop 6. 12. 1996, vložek 756.120,98
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žavrlan Branko, Miklavž na Drav-
skem polju, Dolga ulica 10, imenovan 6. 12.
1996, sklepa posle samostojno do 5.000 SIT,
za posle sklenjene nad 5.000 SIT pa potre-
buje soglasje skupščine; direktor Rudolf Iz-
tok, razrešen 6. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

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

Ob-102695

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01109 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PAMZ PIHLER & CO sto-
ritve, d.n.o., sedež: Strma ulica 4, 2319
Poljčane, pod vložno št. 1/09300/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5835917
Firma: PAMZ PIHLER & Co, storitve

in trgovina, d.n.o.
Ustanovitelja: Pihler Andrej, Poljčane,

Strma ulica 4, vstop 30. 3. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Zver Marjetka, izstop 3. 10.
1995; Pihler Anica, Poljčane, Strma ulica 4,
vstop 3. 10. 1995, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pihler Andrej, imenovan 30. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Zver Marjetka, razrešena 3. 10. 1995,
družbenica Pihler Anica, imenovana 3. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-

stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 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  vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja ele-
ktromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proivzodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkovalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
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vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med mana-
gerji in delavci; pod šifro G 52.488 se dopi-
še razen orožja in streliva.

Ob-102707

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01363 z dne 24. 1. 1997 pod
št. vložka 1/10076/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5987024
Firma: AGENCIJA GABERI, zavod za

umetnost, marketing, promocijo in inve-
stiranje

Skrajšana firma: AGENCIJA GABERI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Zrkovska cesta 108
Ustanovitelj: Grabrovec Andrej, Mari-

bor, Jagičeva ulica 3, vstop 26. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grabrovec Andrej, imenovan 26. 11.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Ob-102709

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01164 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa OCCASIO, trgovina, stori-
tve, proizvodnja, d.o.o., sedež: Vranji vrh
21/h,  2214 Sladki  vrh,  pod  vložno  št.
1/06953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova družbenika in za-
stopnika, dejavnosti, tipa zastopnika, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5680727
Ustanovitelja: Primorac Miro, Limbuš,

Drevenškova 4, vložek 1,649.429 SIT; To-
bias Filip, Hoče, Ulica Janka Serneca 45,
oba vstopila 2. 10. 1992, vložek: 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tobias Filip, imenovan 2. 10. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Primo-
rač Miro, imenovan 1. 8. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, re-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov tudi izdelkov iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in  obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614

Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike, 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno

z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje

in drugo  razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastajal-
nic; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Ob-103640

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00040 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/10093/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122096
Firma:  ENERGODATA,  tgovina,  po-

sredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana   firma:   ENERGODATA,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Splavarski prehod 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smajić Mustafa, Maribor,

Majcigerjeva 1, vstop 16. 5. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hadela Simona, Maribor, Nasipna ulica 106,
vstop 16. 5. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smajić Mustafa, imenovan 16. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Hadela Simona, imenovana 16. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nje v pogajanjih med managerji in delavci.

Ob-103646

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00018 z dne 10. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa PTE, proizvodnja, trgovina in in-
ženiring, d.o.o., sedež: Mlinska ulica 26,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/08279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi
in uskladitev s standardno klasifikacijo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5764602
Firma: PTE, proizvodnja, trgovina, in-

ženiring in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
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 vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2733 Hladno
profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna
mehanična dela; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstvo; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-

daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
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javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba oprav-
ljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Ob-104590

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00750 z dne 25. 2. 1997 pod
št. vložka 1/10108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz OS v Ce-
lju, spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, naslova družbenika in zastopnika,
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402433
Firma:  FENKO,  storitve,  turizem  in

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Razlagova ulica 22
Osnovni kapital: 1,502.558,30 SIT
Ustanovitelj: Fenko Edvard, Maribor,

Borštnikova ulica 35, vstop 6. 6. 1990, vlo-
žek 1,502.558,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fenko Edvard, imenovan 6. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Zupan Jasna, Maribor, Borštnikova ulica 35,
imenovana 19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško

ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan na
Okrožnem sodišču v Celju pod vložno št.
1/1910-00, in sicer kot Fenko turizem, trgo-
vina in gostinstvo, d.o.o., s sedežem v To-
polščici, Topolščica 57.

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

Ob-104604

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01030 z dne 17. 2. 1997 pod
št. vložka 1/10098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5958733
Firma:  UNIVERSAL  TRAKTORJI

UTS, proizvodnja in prodaja traktorjev,
d.d.

Skrajšana firma: UNIVERSAL TRAK-
TORJI UTS, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  Lenart  v  Slovenskih  goricah,

Hrastovec 28
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelji: Trgoprevoz, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o., Lenart v Slo-
venskih goricah, Ptujska cesta 16, vložek
1,680.000 SIT; Tractorul-UBT SA, Brasov
2200 Romunija, Turnului 5, vložek
1,680.000 SIT; Ambravital, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Lenart v Slovenskih
goricah, Ptujska cesta 16, vložek 420.000
SIT; Vesna, podjetje za akumulatorsko de-
javnost, d.d.,  Maribor, Einspilerjeva 31,
vložek 210.000 SIT; Agis-klima, avtogretje
in hlajenje, d.o.o., Ptuj, Rajšpova 16, vsi
vstopili 29. 5. 1996, vložek 210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Roškarič Milan, Jurovski dol, Spodnji Ga-
steraj 28, imenovan 29. 5. 1996, zastopa
družbo kot predsednik uprave brez omeji-
tev; direktor Rosca Virgil, apartament 10,
Brasov, Romunija, Bulevardul Garii No.18,
Scara A, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Čeh Ambruš Vladimir, Lenart v Slo-
venskih goricah, Jurčičeva 17, imenovan 29.
5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šebela Janez, Pin-
tarič Jože in Dragulin Ion, vstopili 29. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvod-
nja  vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-

na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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 računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnič-
ni preizkusi in analize.

Ob-105605

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01431 z dne 12. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10118/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987199
Firma: PERNAT GTS, gostinstvo, tr-

govina in storitve, d.o.o.,
Skrajšana firma: PERNAT GTS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Čebelarska ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pernat Darja, Maribor,

Regentova 18, vstop 2. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pernat Darja, imenovana 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Ob-105625

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00727 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ELKO ELEKTROKOVI-
NA, proizvodnja elektromotorjev, črpalk
in livarna Maribor, d.o.o. sedež: Tržaška
cesta 23,  2000 Maribor,  pod  vložno  št.
1/07969/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v delniško družbo, spremembo
firme, osnovnega kapitala in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5744334
Firma:  ELKO  ELEKTROKOVINA,

proizvodnja elektromotorjev, črpalk in li-
varna Maribor, d.d.

Skrajšana firma: ELKO Maribor, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 935,490.000 SIT
Ustanovitelji: Elektrokovina, proizvod-

nja elektrokovinskih izdelkov, d.o.o., - v
stečaju, Maribor, Tržaška cesta 23, vložek
935,450.000 SIT; Nadelsberger Ksenija,
Maribor, V zavoju 15, Eisenhut Vili, Mari-
bor, Rezike Zalaznik 13; Cimerman Slavko,
Ruše, Norberta Vebra 12; Dremelj Dunja,
Maribor, Kamniška 4/a, vsi vstopili 12. 2.
1996, vložili vsak po 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cimerman Slavko, imenovan 12. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dremelj Dunja,
Žagar Mirko in Ogrizek Mirko, vsi vstopili
12. 2. 1996.

Ob-105661

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00013 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Ma-
ribor, d.d., sedež: Dalmatinska ulica 1,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00046/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnvonega kapitala in družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5050391
Osnovni kapital: 151,436.123,68 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV; Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Maribor, Kolodvorska ulica 15,
oba vložila po 7,900.000 SIT;  Sklad za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vsi vsto-
pili 10. 10. 1995, vložek 15,800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 10. 10. 1995;
vložili 15,800.000 SIT; udeleženci notran-
jega odkupa, vstopili 10. 10. 1995, vložili
31,600.000 SIT; Ministrstvo za finance,
Ljubljana, Župančičeva 3, vložek
25,239.425,29 SIT; Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotniko-
va 5, vložek 39,325.366,47 SIT; zaposleni
delavci podjetja Bodočnost Maribor, Mari-
bor, Dalmatinska ulica 1, vstopili 16. 7.
1996, vložek 7,871.438,92 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-105675

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00165 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRAM,
p.o., sedež: Fram 56, 2313 Fram, pod vlož-
no št. 1/00145/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo imena zavoda,
ustanovitelja, dejavnosti, omejitev poobla-
stil zastopnika, skrajšano ime zavoda in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085241000
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRAM
Skrajšana firma: OŠ FRAM
Ustanovitelj: Občina Maribor, izstop

31. 12. 1996; Občina Rače-Fram, Rače,
Grajski trg 1, vstop 1. 1. 1997, vložek
27,205.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
fenauer Gabrijela, Fram, Fram 20/a, imeno-
vana 1. 1. 1997, zavod zastopa kot ravnate-
ljica, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovi-
telj z vsem premoženjem s katerim razpolaga.

Rg-105678

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01509 z dne 17. 3. 1997 pod
vložno št. 1/10126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121405
Firma:  GRAFITI  STUDIO,  založniš-

tvo, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  GRAFITI  STUDIO,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Stražunska uli-

ca 4/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šiško Bernard, Maribor,

Borštnikova ulica 77, vstop 20. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šiško Bernard, imenovan 20. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina

na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-105679

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00191 z dne 12. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROKOVINA-SVETILKE,
proizvodnja svetilk in predstikalnih na-
prav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 23,  2000
Maribor,  pod  vložno  št. 1/07971/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744342
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Knobloch Thomas Michael, razrešen
31. 12. 1996; direktor Konig Roland Georg,
Erlangen, Nemčija, Agnes Bluhm str. 2, ime-
novan 1. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Vohl Marinka, Maribor, Kli-
netova ulica 4, imenovana 1. 7. 1996.

Rg-105684

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00532 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GORAN EXPORT, JAN-
ŽEKOVIČ & CO., podjetje za trgovino
in storitve, k.d., sedež: Pionirska ulica 6,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04639/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova družbenikov in zastopni-
kov, spremembo dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5561132
Ustanovitelja: Brezovar Janžekovič Du-

nja – komplementarka, Maribor, Pionirska
ulica 6, vstop 15. 4. 1994, vložek 6.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; komanditist, vstopil 15. 4. 1994, vlo-
žek 6.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Brezovar Janžekovič Dunja, ime-
novana 15. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Janžekovič Goran, Ma-
ribor, Pionirska ulica 6, imenovan 15. 4.
1994; prokurist Janžekovič Jožef, Maribor,
Pionirska ulica 6, imenovan 15. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

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

Rg-106647

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00289 z dne 1. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122827
Firma: TERMOTRANS, trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta 184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zajšek Franc, Miklavž na

Dravskem polju, Ulica Franca Vauhnika 11,
vstop 7. 2. 1997, vložek 755.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Tomljanović Igor,
Eichgraben, Avstrija, vstop 7. 2. 1997, vložek
745.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajšek Franc, imenovan 7. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-106649

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00303 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa LUKING, inženiring kom-
pleksnih procesnih storitev, d.o.o., Ulica
čebelarja Močnika 5, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/03059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5437199
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 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; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja  vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 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 to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
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snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-

jač in napitkov v drugih lokalih; 6010 Že-
lezniški promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-106652

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01536 z dne 1. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10066/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986958
Firma: PEINIGER, družba za storitve

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PEINIGER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 3
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: OBERFLAECHENS-

CHUTZ PEINIGER GMBH, Graz 8045, Av-
strija, Andritzer Reichstrasse 66, vstop 17.
12. 1996, vložek 2,250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
rist Puklavec Jože, Pesnica pri Mariboru,
Gradiška 32, imenovan 17. 12. 1996; direk-
tor Feuchter Stefan, Admont A-8911, Avstri-
ja, Hoffeldweg 554, imenovan 17. 12. 1996,
zastopa z omejitvami, da potrebuje pisno so-
glasje družbenikov za sklenitev sledečih po-
slov: pridobitev in odtujitev deležev v drugih
pravnih osebah, ustanovitev ali zaprtje po-
slovalnic, pridobitev in odtujitev nepremič-
nin; sklenitev najemnih pogodb za nepre-
mičnine in premičnine z letno najemnino,
višjo od 30.000 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije; ustanovitev trajnih dolž-
niških razmerij, ki trajajo dlje kot pet let.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in  obdelava
ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2623 Proizvodnja izolatorjev
in izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-

gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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 ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

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

Rg-106666

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00968 z dne 7. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10138/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5967945
Firma:   INTERNATIONAL   TRAN-

SPORT JERENKO LEOPOLD & CO.,
prevoz, trgovina, proizvodnja in storitve,
k.d.

Skrajšana  firma:  INTERNATIONAL
TRANSPORT JERENKO LEOPOLD &
CO., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2205 Starše, Zlatoličje 4
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Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Jerenko Leopold – kom-

plementar, Starše, Zlatoličje 4, vstop 1. 8.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; komanditist, vstop 1. 8. 1996, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerenko Leopold, imenovan 1. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja  vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi 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 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74832 Foto-
kopiranje in drugo  razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

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

Rg-106667

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00822 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TEKOL, podjetje za teh-
nično zaščitna dela, p.o., sedež: Ulica po-
horskega bataljona 14, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5071976
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 1450

Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-

tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize.

Rg-106669

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00224 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu
vpisa STROJKOPLAST, podjetje za pro-
izvodnjo elektroinstalacijskega materiala,
p.o., sedež: Meljska cesta 47, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, družbenikov in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033080
Firma:  SM  STROJKOPLAST,  pro-

izvodnja elektroinstalacijskega materia-
la, d.o.o.

Skrajšana   firma:   SM   STROJKO-
PLAST, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 111,646.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Dunajska 160, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 77,069.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 20. 1. 1997, vložek 11,165.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 20. 1. 1997, vložek 11,165.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gavez Martina,
Pesnica pri Mariboru, Pesnica 54, vstop 20.
1. 1997, vložek 284.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Račič Stanislav, Maribor, Čr-
tomirova 4, vstop 20. 1. 1997, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fideršek Pavel, Maribor, Dominkuševa 8,
vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Muhič Dušanka,
Maribor, Majerjeva 4, vstop 20. 1. 1997,
vložek 245.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ploj Vladimir, Maribor, Dogoška 118,
vstop 20. 1. 1997, vložek: 286.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bezget Anasta-
zij, Maribor, Smetanova 58, vstop 20. 1.
1997, vložek 245.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Leben Danilo, Fram, Fram 184,
vstop 20. 1. 1997, vložek 243.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rot Pavel, Zgor-
nja Polskava, Bukovec 13, vstop 20. 1. 1997,
vložek 286.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Wagner Darko, Maribor, Svenškova
27, vstop 20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Govedič Peter,
Maribor, Prešernova 31, vstop 20. 1. 1997,
vložek 286.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šenveter Franc, Maribor, Kardeljeva
57, vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hedl Boris, Ma-
ribor, Celestrina 1, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 243.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Timovski Antonija, Maribor, Raičeva 10,
vstop 20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ploh Branko, Ma-
ribor, Mlekarniška 12, vstop 20. 1. 1997,
vložek 284.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jenuš Branko, Maribor, Klinetova 8,
vstop 20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tišler Silvester,
Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj 105,
vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tišler Marija, Šen-
tilj v Slovenskih goricah, Šentilj 105, vstop
20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Arnuš Franc, Pernica,
Dragučova 61, vstop 20. 1. 1997, vložek
327.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marin Milena, Hoče, Pri šoli 5, Razvanje,
vstop 20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bračič Venčeslav,
Maribor, Šentpeterska 7, vstop 20. 1. 1997,
vložek 205.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cunk Jožefa, Maribor, Kardeljeva 57,
vstop 20. 1. 1997, vložek 284.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Cunk Drago, Ma-
ribor, Kardeljeva 57, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 325.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Beber Janez, Maribor, Ravna 18, vstop
20. 1. 1997, vložek 246.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kušenič Josip, Maribor,
Markovičeva 11, vstop 20. 1. 1997, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrhovšek Miran, Hoče, Janka Serneca 55,
vstop 20. 1. 1997, vložek 246.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Repalust Anka,
Maribor, Veljka Vlahoviča 85, vstop 20. 1.
1997, vložek 284.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Arnuš Marija, Pernica, Dragu-
čova 61, vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrečko Ire-
na, Maribor, Borova vas 25, vstop 20. 1.
1997, vložek 286.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šenveter Ivan, Maribor, Veljka
Vlahoviča 85, vstop 20. 1. 1997, vložek
246.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lorenčič Ivan, Maribor, Novakova 5, vstop
20. 1. 1997, vložek 208.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rudl Milena, Zgornja
Kungota, Plintovec 4/a, vstop 20. 1. 1997,
vložek 83.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Praprotnik Iztok, Slovenske Konjice,
Tepanje 7/a, vstop 20. 1. 1997, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žnuderl Vladimir, Maribor, Štantetova 26,
vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Planko Ana, Ma-
ribor, Borcev 2, vstop 20. 1. 1997, vložek
284.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Repalust Anton, Maribor, Veljka Vlahoviča
85, vstop 20. 1. 1997, vložek: 325.000 SIT,
odgovornost; ne odgovarja; Jerman Dragi-
ca, Maribor, Petra Podleska 11, vstop 20. 1.
1997, vložek 69.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mars Jožef, Piran, IX. Korpusa
26, vstop 20. 1. 1997, vložek 28.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fridman Silva,
Maribor, Goriška 23/c, vstop 20. 1. 1997,
vložek 83.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Vidovič Alojz, Selnica ob Dravi,
Zgornja Selnica 30/e, vstop 20. 1. 1997,
vložek 162.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štraub Bojan, Maribor, Gunduličeva
12, vstop 20. 1. 1997, vložek 43.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pašič Branko,
Maribor, Terčeva 53, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 121.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Popovič Jožica, Zgornja Polskava, Vin-
tarjeva 5, vstop 20. 1. 1997, vložek 284.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Esih Jelka,
Slovenske Konjice, Tepanje 7/a, vstop 20.
1. 1997, vložek 81.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rot Otilija, Zgornja Polska-
va, Bukovec 62, vstop 20. 1. 1997, vložek
284.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rot Lucija, Zgornja Polskava, Bukovec 62,
vstop 20. 1. 1997, vložek 81.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hamruš Štefanija,
Maribor, Gunduličeva 10, vstop 20. 1. 1997,
vložek 325.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hedl Lidija, Maribor, Celestrina 1,
vstop 20. 1. 1997, vložek 81.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hedl Lea, Maribor,
Celestrina 1, vstop 20. 1. 1997, vložek
81.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ma-
rin Ernest, Hoče, Pri šoli 5, Razvanje, vstop
20. 1. 1997, vložek 284.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Timovski Ana-Mari,
Maribor, Raičeva 10, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 81.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tišler Marko, Šentilj v Slovenskih goricah,
Šentilj 105, vstop 20. 1. 1997, vložek 81.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tišler Va-
lerija, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj
105, vstop 20. 1. 1997, vložek: 81.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tischler Ilse,
Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj 105,
vstop 20. 1. 1997, vložek 325.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Paluc Anton, Ma-
ribor, Zgornji Košaki 51, vstop 20. 1. 1997,
vložek 286.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pernat Tatjana, Maribor, Zrkovska ce-
sta 188/c, vstop 20. 1. 1997, vložek 205.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuhta Dra-
gutin, Hoče, Zgornje Hoče 24/a, vstop 20.
1. 1997, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mars Jožef, Piran, Ulica IX. korpusa
26, imenovan 20. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krebs-Korošec
Bogdana, Lorenčič Ivan in Rot Pavel, vsi
vstopili 20. 1. 1997.

Rg-106670

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00278 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SLABRU, podjetje za sto-
ritve in trgovino, d.o.o., sedež: Klopce 26,
2310 Slovenska  Bistrica  pod  vložno  št.
1/08917/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5805023
Firma: SLABRU, proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106672

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00340 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu
vpisa 7 CC, podjetje za trgovino, proizvod-
njo in storitve, d.o.o., sedež: Panonska ulica
24, 2000 Maribor pod vložno št. 1/09844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5939402
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška ce-

sta 25.

Rg-106674

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01506 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa M.P.P. TEHNIČNE SLUŽ-
BE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor pod vložno št. 1/09867/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5939984
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 40104

Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektri-
ke; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah.

Rg-106677

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01333 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa METALNA PKS, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Za-
grebška cesta 20, 2000 Maribor pod vlož-
no št. 1/05321/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5585082
Firma: METAL-PKS, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Sedež: METAL-PKS, d.o.o.

Rg-106698

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00327 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MTF, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Veluščkova 3, 2000 Maribor pod
vložno št. 1/00941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnega deleža in družbene pogodbe s
temile podatki:
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Matična št.: 5284953
Ustanoviteljica: Matvos Ferdinand, iz-

stop 17. 3. 1997; Matvos Šegula Ana, Gor-
nja Radgona, Mladinska 16, vstop 5. 6.
1989, vložek 1,513.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

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

Rg-106703

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00248 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu
vpisa AMBRAVITAL, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Ptujska 16,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah pod
vložno št. 1/07155/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5686024
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3420 Proi-
zvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-

ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo  razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva; pod šifro K 74.14ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in psoredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106707

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00695 z dne 14. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA RUŠE,
z.o.o., sedež: Trg vstaje 4, 2342 Ruše pod
vložno št. 1/09189/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5151171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Majster Adolf, razrešen 30. 6. 1996;
direktorica Braček Olga, Ruše, Industrijska
6, imenovana 1. 7. 1996, kot v.d. direktori-
ce, zastopa in predstavlja zadrugo z omeji-
tvijo, da sklepa pogodbe o nakupu in proda-
ji nepremičnin po sklepu upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 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;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, rezen perutninskega;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izde-
lov iz pertuninskega mesa; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 1591  Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
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premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go  razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme zadruga oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme zadruga opravljati arbitraže in po-
sredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-106711

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00265 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa STARGAST, podjetje za
gostinski inženiring, d.o.o., Spodnji Sle-
men 6, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/04271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o us-
tanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5519438
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 4. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih.

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

Rg-106716

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00239 z dne 10. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa VIDEO TOP, distribucija filmov,
d.o.o. sedež: Loška ulica 13, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, poslovnih deležev, dejavnosti, tipa
zastopnika, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5611288
Firma: VIDEO TOP, trgovina in sveto-

vanje o računalniških napravah in pro-
gramih, dejavnost videotek, posredništvo
in založništvo, d.o.o.

Ustanovitelji: Janković Jerica in Janko-
vić Borislav, oba vstopila 13. 1. 1992; Jan-
ković Nikola in Janković Nebojša, oba vsto-
pila 17.2. 1997, vsi Maribor, Ulica Štraho-
vih 39, vložili vsak po 382.156,85 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Janković Borislav, imenovan 17. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Janković Jerica, imenovana 13. 1. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniš-
kih naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106717

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00125 z dne 10. 4. 1997 pri subjektu
vpisa DIMONTA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, montažo, servis in inženiring no-
tranje in športne opreme, d.o.o., sedež: Gaj
4, 2344 Lovrenc na Pohorju, pod vložno št.
1/02707/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5430895
Firma:  DIMONTA,  inženiring,  proiz-

vodnja, montaža, servis in trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1411 Prido-
bivanje kamnin za gradbene namene; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2521 Proi-
zvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2621 Proi-
zvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 3611
Proizvodnja sedež:enega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedež:nega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dež:nega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih os-
tankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri

gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovdni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo  razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvzod odpadkov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-106721

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00346 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa GRAFOTEX, trgovina in
komercialni posli v prometu blaga in sto-
ritev, d.o.o., sedež: Žabotova 5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5665027
Firma: GRAFOCARTON, založništvo,

proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  GRAFOCARTON,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
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drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2417 Proizvodnja
sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom

in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi 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 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-

janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba oprav-
ljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-106722

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00092 z dne 21. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10149/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, druž-
bene pogodbe in uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5373573
Firma: TIJANA–SIRIUS, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana   firma:   TIJANA–SIRIUS,

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

govornostjo
Sedež: 2212 Šentilj v Slovenskih gori-

cah, Šentilj v Slovenskih goricah 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nunner Alois, izstop 12.

12. 1996, Milovanović Stanimir, Vladimir-
ci, ZR Jugoslavija, Belotić bb, vstop 12. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
rist Milovanović Stanimir, Vladimirci ZR Ju-
goslavija,  Belotić bb, imenovan 12. 12. 1996,
direktor Vajnhandl Friderik, Šentilj v Sloven-
skih goricah, Šentilj v Slovenskih goricah 4,
imenovan 12. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; Hradil Jože, razrešen 12. 12. 1996;
Nunner Alois, razrešen 12. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
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sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih  barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo  razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen z orožjem in strelivom.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti
pod vložno številko 1/510-00, in sicer kot:
SIRIUS EC CO podjetje za založniško de-
javnost, Publisching Inter national Murska
Sobota, d.o.o., s sedežem v Murski Soboti,
Staneta Rozmana 2.

Rg-106723

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00252 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA–RELEJI, tovarna
relejev, d.o.o. sedež: Štatenberg 88, 2321
Makole, pod vložno št. 1/02847/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo skle-
pa o uvedbi stečajnega postopka, spremem-
bo firme in zastopnikov s temile podatki:

Firma: ISKRA–RELEJI, tovarna rele-
jev, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana   firma:   ISKRA–RELEJI,
d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Viktor, razrešen 21. 4. 1997;
stečajni upravitelj Zagrajšek Mitja, Mari-
bor, Pregarčevih 26, imenovan 21. 4. 1997.

Dne 21. 4. 1997 se na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ma-
riboru, St 2/97 z dne 27. 2. 1997 vpiše zaz-
namba o uvedbi stečajnega postopka.

Rg-106724

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00037 z dne 18. 4. 1997 pri

subjektu  vpisa  DIMNIKARSKO  POD-
JETJE MARIBOR, p.o., sedež: Slomškov
trg 8,  2000 Maribor,  pod  vložno  št.
1/00187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, tipa zastopnika, člane
nadzornega sveta in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072557
Firma: DIMNIKARSTVO MARIBOR,

družba za opravljanje dimikarskih stori-
tev, d.o.o.

Skrajšana firma: DIMNIKARSTVO
MARIBOR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 26,725.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 23.
12. 1996, vložek 10,690.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
23. 12. 1996, vložek 1,604.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski  sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 23. 12.
1996, vložek 1,604.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
23. 12. 1996, vložek 4,434.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Talaber Štefan, Ma-
ribor, Ul. borcev za severno mejo 33, vstop
23. 12. 1996, vložek 507.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pahor Branka, Maribor,
Goce Delčeva 21, vstop 23. 12. 1996, vlo-
žek 433.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žlahtič Julijana, Maribor, Miklavčičeva
12, vstop 23. 12. 1996, vložek 507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Halilovič Sabi-
na, Maribor, Markovičeva ulica 13, vstop
23. 12. 1996, vložek 289.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klemenc Andreja, Kam-
nica, Nad elektrarno 16, Bresternica, vstop
23. 12. 1996, vložek 289.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vehovar Jože, Kamni-
ca, Obrobna 41, Bresternica, vstop 23. 12.
1996, vložek 578.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pavčič Nataša, Kamnica, Obrob-
na 41, Bresternica, vstop 23. 12. 1996, vlo-
žek 362.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mlakar Marija, Maribor, Poštna ulica 12,
vstop 23. 12. 1996, vložek 433.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mlakar Rado,
Maribor, Poštna ulica 12, vstop 23. 12. 1996,
vložek 507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Weingerl Peter, Ruše, Kolodvorska
38, vstop 23. 12. 1996, vložek 362.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fak Marjan,
Maribor, Ulica Staneta Severja 9, vstop 23.
12. 1996, vložek 507.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rodošek Arty, Maribor, Uli-
ca Veljka Vlahoviča 37, vstop 23. 12. 1996,
vložek 362.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Repnik Joel, Maribor, Radvanjska 48,
vstop 23. 12. 1996, vložek 507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Županek Alek-
sander, Kamnica, Obrobna 41, Bresernica,
vstop 23. 12. 1996, vložek 289.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Županek Vero-
nika, Kamnica, Obrobna 41, Bresternica,
vstop 23. 12. 1996, vložek 507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šalamon Bran-
ko, Maribor, Betnavska 108, vstop 23. 12.
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1996, vložek 433.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pečnik Vilko, Kamnica, Cesta v
Rošpoh 30, vstop 23. 12. 1996, vložek
507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zemljič Janez, Maribor, Knifičeva 11, vs-
top 23. 12. 1996, vložek 507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jeranovič Mari-
ja, Pesnica pri Mariboru, Spodnje Dobrenje
25/b, vstop 23. 12. 1996, vložek 507.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehovar Jože, imenovan 23. 12. 1996,
zastopa družba brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pavčič Nataša,
Klemenc Andreja, Halilovič Sabina, Repnik
Juel in Mlakar Rado, vsi vstopili 23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba oprav-
ljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106725

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01408 z dne 18. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10147/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987130
Firma: GTS BRIN, gostinstvo, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GTS BRIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 37/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stavbar, podjetje industrija

gradbenega materiala, p.o., Hoče, Miklavška
40, vstop 18. 11. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Voh Alfred, Maribor, Trg Dušana Kvedra
10, imenovan 18. 11. 1996, lahko posle gle-
de razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali obremenitvami nepremičnin, prev-
zemanju jamstev ter po naravi stvari podob-
nih drugih poslov, sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-

delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo  razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-106726

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00232 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa EMO ENERGETIKA, pro-
izvodno  podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Dušana
Mravljaka 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajne-
ga postopka, spremembo firme in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5577888
Firma:  EMO  ENERGETIKA,  proiz-

vodno podjetje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: EMO ENERGETIKA,

d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Warga Željko, razrešen 21. 4. 1997;
stečajni upravitelj Stopnišek Alojz, Mari-
bor, Na Trati 23, imenovan 21. 4. 1997.

Dne 21. 4. 1997 se na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ma-

riboru, St 6/97 z dne 25. 2. 1997 vpiše zaz-
namba o uvedbi stečajnega postopka.

Rg-106727

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01086 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA–TRGOVI-
NA, trgovina na debelo, drobno in stori-
tve, d.o.o., sedež: Vetrinjska ulica 22, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04502/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, poslov-
nega deleža, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5536499
Osnovni kapital: 67,948.455 SIT
Ustanovitelja: Jeklotehna, trgovsko in

proizvodno podjetje Maribor, d.d., Maribor,
Partizanska cesta 34, vstop 24. 10. 1992,
vložek 27,179.382 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kovinotehna, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.d., Celje, Mariborska 7, vs-
top 26. 8. 1996, vložek 40,769.073 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 18. 4. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

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

Rg-106729

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01430 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA TRGOVI-
NA, trgovina na debelo, drobno in stori-
tve, d.o.o., sedež: Vetrinjska ulica 22, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04502/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5536499
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gradišnik Franc, razrešen 30. 11.
1996; direktor Kokalj Andrej, Mežica, Trg
svobode 12, imenovan 30. 11. 1996, ne mo-
re samostojno brez posebnega soglasja
skupščine sklepati poslov ali sprejemati od-
ločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin ali dru-
gih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno
v letnem programu dela; sklepati kreditnih
pogodb v vrednosti nad 1,000.000 DEM v
tolarski protivrednosti  po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklepanje pogodbe;
prodajati in nabavljati osnovna sredstva v
vrednosti nad 200.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan odločanja za posamezno os-
novno sredstvo; prenašati kakršnih koli
družbenih pravic na druge; izplačevati pre-
dujme na račun udeležbe na dobičku;  pode-
ljevati neomejena pooblastila; dokončno od-
pisovati terjatve družbe v vrednosti nad
200.00 DEM v tolarski protivrednosti.

Rg-106735

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01008 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  POVRTNINA,  trgovina,
proizvodnja, storitve, d.d., sedež: Tržaška
cesta 33,  2000 Maribor,  pod  vložno  št.
1/01130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5110939
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
ristka Sterniša Blanka, Maribor, Partizanska
cesta 53, imenovana 24. 6. 1996; direktor An-
tolič Emil, Ptuj, Ulica 25. maja 10, imenovan
24. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106736

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00418 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TE–TRADE, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež:
Ipavčeva 28, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05365/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5599911
Firma: TE–TRADE, družba za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 2111

Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2511 Proizvodnja gum in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja me-
tel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106737

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01475 z dne 28. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MOJANA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Malečnik 132, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06905/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova družbe, družbenikov, poslovnega
deleža, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5885019
Sedež: 2000 Maribor, Zrkovska cesta 85
Ustanovitelj: Knuplež Božo, izstop 21.

5. 1996; Ajtnik Janez, Maribor, Groharjeva
5, vstop 17. 11. 1994, vložek 1,652.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ajtnik Janez, imenovan 17. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Knu-
plež Božo, razrešen 21. 5. 1996.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in psoredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-106742

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00358 z dne 18. 4. 1997 pod
vložno št. 1/10146/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z omej-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189921
Firma: ALUSISTEM , proizvodnja, in-

ženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALUSISTEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita Kraig-

herja 10
Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SKB TRADING, podjetje za

mednarodno in domačo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 51, vstop 19. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Hmelina Drago, Maribor, Gosposvetska
cesta 49, imenovan 19. 3. 1997, zastopa druž-
bo z omejitvami, da za nakup in prodajo
osnovnih sredstev, katerih vrednost presega
10.000 DEM v tolarski protivrednosti sred-
njega tečaja DEM Banke Slovenije; trajna
kapitalska vlaganja; najetje kreditov, katerih
vrednost presega 10.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti srednjega tečaja DEM Banke Slo-
venije; komercialne pogodbe, katerih vred-
nost presega 100.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti srednjega tečaja DEM Banke Slo-
venije; potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-

skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi pol-
izdelki; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6312 Skla-
diščenje; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentialni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

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

Rg-106744

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00911 z dne 21. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa VAJASOON, trgovina, gostinstvo
in  storitve,  d.o.o.,  sedež:  Ulica  Dušana
Mravljaka 25, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, tipa zastopnika, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo s temile podatki:

Matična št.: 5813514
Ustanoviteljica: Horvat Marta in Horvat

Branko, izstopila 10. 7. 1996; Horvat Car-
men Darija, Maribor, Ulica Dušana Mravlja-
ka 25, vstop 10. 7. 1996, vložek 1,500.699,03
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
torica Horvat Carmen Darija, imenovana 25.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Horvat Marta, Maribor, Ulica Duša-
na Mravljaka 25, imenovana 25. 7. 1996;
prokurist Horvat Branko, Maribor, Ulica Du-
šana Mravljaka 25, imenovan 28. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 0130
Mešano kmetijstvo; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2852 Splošna mehanična dela; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
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raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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 ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost 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 pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjal-
nic; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106750

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00231 z dne 25. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa ROKO, inženiring, proizvodnja,
trgovina, d.o.o., sedež: Klanec 5, 2342 Ru-
še, pod vložno št. 1/01923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5355761
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 23

Rg-106751

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00909 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ROKO, inženiring, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., sedež: Klanec
5, 2342 Ruše, pod vložno št. 1/01923/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev,
dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5355761
Ustanovitelji: Gril-Rojec Roza-Marija,

izstop 1. 1. 1996; Buršić Boris, Maribor,
Terčeva 32, vstop 22. 6. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Črnko Nataša, Ruše, Falska 7, vstop 22. 6.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tašner Drago, Spodnji Duplek,
Duplek 124/c, vstop 22. 6. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gril-Rojec Roza-Marija, razreše-
na 30. 7. 1996; direktorica Črnko Nataša,
imenovana 30. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2863 Proi-
zvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7010 Poslovanje z last-
nimi 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo  razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
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74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106752

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00877 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DADAS, poslovni sistem,
d.d., sedež: Partizanska cesta 13/a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09451/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikas temile podatki:

Matična št.: 5317002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Sadar Danila, razrešena 5. 7. 1996;
generalni direktor Sadar Davorin, Kamnica,
Pod vinogradi 9, Bresternica, imenovan 6.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106754

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01487 z dne 15. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa FMN, družba za trgovino in stori-
tve, d.o.o., sedež: Loška 13, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova fir-
me, osnovnega kapitala, zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5624304
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 15
Osnovi kapital: 78,647.817 SIT
Ustanovitelji: Interkontrakt, d.o.o., Mari-

bor, Ulica heroja Bračiča 14, vstop 22. 5.
1991, vložek 1,100.000 SIT; Potočnik Anton
ml., Zgornja Polskava, Pohorskega bataljona
45/a, vstop 22. 5. 1991, vložek 2,840.540 SIT;
Potočnik Anton st., Zgornja Polskava, Pohor-
skega bataljona 45, vstop 11. 12. 1992, vložek
750.000 SIT; Potočnik Julka, Zgornja Polska-
va, Pohorskega bataljona 45, vstop 11. 12.
1992, vložek 1,992.927 SIT; Potočnik Peter,
Pragersko, Spodnja Polskava 215, vstop 11.
12. 1992, vložek 1,500.000 SIT; Šošter Mari-
ja, Pragersko, Leskovec 45, vstop 11. 12. 1992,
vložek 600.000 SIT; Potočnik Arsevski Mira,
Zgornja Polskava, Pohorskega bataljona 45/a,
vstop 11. 12. 1992, vložek 1,253.000 SIT;
Denora, Handelsgesellschaft m.b.H., Leibnitz
8430, Avstrija, Marburgerstrasse 67, Leitring,
vstop 14. 7. 1993, vložek 68,611.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Novinec Ciril, razrešen 19. 12. 1996;
direktor Potočnik Anton ml., imenovan 22.
5. 1991, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Potočnik Arsevski Mira, Maribor,
Tyrševa 24, imenovana 7. 12. 1993, zastopa
družbo z omejitvijo, da ne more opravljati
poslov, ki se nanašajo na odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; prokurist Potočnik
Peter, imenovan 17. 4. 1996.

Rg-106755

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01177 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BAUMULLER STROJNA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor pod vložno št. 1/09957/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, poslovnih de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5943779
Osnovi kapital: 283,792.840,40 SIT
Ustanovitelja: Baumuller Nurnberg

GMBH, Nurnberg 90482, Nemčija, Ostend-
strasse 80, vstop 6. 3. 1996, vložek
144,722.746 SIT; Strojna Maribor, p.o., Ma-
ribor, Linhartova ulica 11, vstop 6. 3. 1996,
vložek 139,070.094,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mrkela Dušan, Maribor, Borova vas
13, imenovan 6. 3. 1996; direktor obvezno
potrebuje soglasje skupščine družbenikov
za naslednje posle in ukrepe: sklepanje,
spreminjanje in razveljavitev družbenih po-
godb, podjetniških pogodb, ki povzročajo
bistvene omejitve in podjetniških funkcijah
(o kooperacijah, samoomejitve v produkciji
ali nabavi, odstop od distribucijskih pra-
vic); sklepanje, spreminjanje in razveljavi-
tev zakupnih pogodb ter leasing in najem-
nih pogodb; sklepanje, spreminjanje in raz-
veljavitev pogodb o pridobitvi ali podelitvi
licenc, patentov, uporabnih vzorcev ali bla-
govnih znamk; direktor Kreisfeld Peter,
Nurnberg, Nemčija, Altdorf h., imenovan 6.
3. 1996; direktor obvezno potrebuje soglas-
je skupščine družbenikov za naslednje po-
sle: sklepanje, spreminjanje in razveljavitev
družbenih pogodb, podjetniških pogodb, ki
povzročajo bistvene omejitve v podjetniš-
kih funkcijah (o kooperacijah, samoomeji-
tve v produkciji ali nabavi, odstop od distri-
bucijskih pravic); sklepanje, spreminjanje
in razveljavitev pogodb o pridobitvi ali po-
delitvi licenc, patentov, uporabnih vzorcev
ali blagovnih znamk; prokurist Skribe Bran-
ko, Maribor, Betnavska cesta 127, imeno-
van 6. 3. 1996, pooblaščen za opravljanje
vseh pravnih dejanj, ki spadajo v pravno
sposobnost družbe, razen za odvajanje in
obremenjevanje nepremičnin – skupna pro-
kura; prokurist Meister Rudolf Johann,
Schnaittach Nemčija, Waldstrasse 33, ime-
novan 29. 8. 1996; pooblaščen za opravljanje
vseh pravnih dejanj, ki spadajo v pravno spo-
sobnost družbe, razen za odsvajanje in obre-
menjevanje nepremičnin – skupna prokura.

Rg-106758

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00354 z dne 24. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa MERINKA MARIBOR, tovarna
volnenih tkanin, p.o., sedež: Žitna 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, organizacijske oblike osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, člane zača-
sne uprave, začasni nadzorni svet in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5040469
Firma: MERINKA MARIBOR, tovar-

na volnenih tkanin, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.d.

Skrajšana  firma:  MERINKA  MARI-
BOR, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovi kapital: 319,767.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 6. 2.
1997, vložek 31.977.000 SIT, Kapitalski
sklad invalidskega in pokojninskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 6. 2. 1997, vložek 42,355.000 SIT;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 160, vstop 6. 2. 1997,
vložek 63,953.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 6. 2. 1997, vložili 63,142.000 SIT;
udeleženci notranjega odkupa, vstopili 6. 2.
1997, vložili 118,340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šujica Slobodan, Maribor, Bolfenška
ulica 3, imenovan 6. 2. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gamse Marjan,
Podgoršek Hinko in Radek Zdenka, vsi vsto-
pili 6. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne
filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih
sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene če-
sanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja net-
kanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
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tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo  razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo številka LP
01062/00668-1997/KJ z dne 24. 3. 1997.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništvo pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci; pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati tehnično varovanje.

Rg-108083

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01090 z dne 5. 5. 1997 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Črešnjevec,
p.o., sedež: Črešnjevec 47, 2310 Sloven-
ska Bistrica pod vložno št. 1/00032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5087635
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Debeljak Marijan, razrešen 15. 9.
1996; ravnatelj Mohorko Jožef, Zgornja Pol-
skava, Ogljenšak 4/a, imenovan 15. 9. 1996,
zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
nakupu in prodaji osnovnih sredstev in sred-
stev skupne porabe, po sklepu zbora delav-
cev; pogodbe o najetju kreditov pa sklepa
po sklepu sveta zavoda.

Rg-108087

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00612 z dne 2. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MOGA, družba za ureja-
nje okolja, trgovanje na debelo in drob-
no, export-import, d.o.o., sedež: Zemlji-
čeva 19, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akt o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5601525

Dejavnost, izbrisana dne 2. 6. 1997: 7411
Pravno svetovanje.

Dejavnost, vpisana  dne 2. 6. 1997: 0201
Gozdarstvo; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov.

Rg-108090

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01156 z dne 2. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ARTING, podjetje za inve-
sticijski inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Svetozarevska ulica 10, 2000  Maribor,
pod vložno št. 1/03489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, firme ustanovitelja, dejavnosti, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5457041
Ustanovitelj: Menerga sistemi za racio-

nalno rabo energije in tehnologijo, d.o.o.,
izstop 5. 9. 1996; Projekt MR inženiring,
ekonomsko svetovanje, trgovina, d.d., Ma-
ribor, Svetozarevska ulica 10, vstop 5. 12.
1990, vložek 3,007.607 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-

no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo  razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pod šifro K 74.60 sme družba oprav-
ljati dejavnost varovanja.

Rg-108117

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00390 z dne 8. 5. 1997 pod
št. vložka 1/10104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122363
Firma: A.S.P., družba za trgovino in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: A.S.P., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Nova ulica 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smej Peter, Maribor, Nova

ulica 25, vstop 17. 2. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smej Peter, imenovan 17. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997: 2215
Drugo založništvo; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7482 Pakiranje.

Rg-108121

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01210 z dne 8. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PATKA, podjetje za trgovino, grad-
beništvo, gostinstvo, posredovanje in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Antoličičeva 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05322/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža in akta o
ustanovitvi  s temile podatki:
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Matična št.: 5587069
Ustanoviteljica: Lačen Patricia, Maribor,

Antoličičeva 10, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lačen Otmar Franc, izstop 8. 10. 1996; La-
čen Roza, izstop 8. 10. 1996.

Rg-108134

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00223 z dne 5. 5. 1997 pri subjektu
vpisa A CONSULTING, projektivni biro,
d.o.o., sedež: Gosposvetska cesta 11, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06685/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, tipa zastopnika, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5733367
Firma: A CONSULTING, projektivni

biro, svetovanje, gradbeništvo in storitve,
d.o.o.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Ačanski Jelenko, Kamnica, Na produ
26, imenovan 19. 2. 1997; prokuristka Mihev
Ačanski Barbara, Maribor, Mladinska 40,
imenovana 31. 5. 1994, direktor Bradač Jer-
nej, Maribor, Prušnikova ulica 8, imenovan
19. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-108139

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00408 z dne 5. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KOLPING, družba za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., se-
dež: Gledališka ulica 4, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09999/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5967961

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Dejavnost, izbrisana dne 5. 5. 1997: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 85142 Alternativne obli-
ke zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.

Rg-108141

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00361 z dne 5. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MARVENT MARIN MI-
ROSLAV IN DRUŽBENIK, trgovina in
storitve, d.n.o., sedež: Gunduličeva 20,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09493/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova firme s temile podatki:

Matična št.: 5890136
Sedež: 2000 Maribor, Svetozarevska 15

Rg-108168

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00972 z dne 20. 5. 1997 pod
št. vložka 1/10169/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5967996
Firma:  PEKARNA–MAGDALENSKE

MREŽE, zavod za podporo civilnodružbe-
nih iniciativ in multikulturno sodelovanje

Skrajšana firma: PEKARNA–MAGDA-
LENSKE MREŽE

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Ob železnici 8
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelji: Jerković Bojan, Maribor,

Plečnikova ulica 7, vstop 2. 8. 1996, vložek
10.000 SIT; Paternuš Aleksander, Maribor,
Grčarjeva ulica 42, vstop 2. 8. 1996, vložek
10.000 SIT; Wenzel Borut, Maribor, Ulica
Štravhovih 51, vstop 2. 8. 1996, vložek
10.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Wenzel Borut, imenovan 2. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo  razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-108184

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00448 z dne 19. 5. 1997 pri subjek-
tu vpisa FAIRTRADE, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Splavarski prehod 6, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5417015
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997: 2212

Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6110 Pomroski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposo-
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janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-108194

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01307 z dne 19. 5. 1997 pri subjek-
tu vpisa SREDNJA GRADBENA ŠOLA,
sedež: Smetanova ulica 35, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089930
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravna-

telj Rosc Albin, Maribor, Cesta zmage 92,
imenovan 29. 10. 1987, zastopa družbo brez
omejitev; Šavora Andrej, Maribor, Borštni-
kova 35, imenovan 1. 9. 1996, zastopa zavod
kot pomočnik ravnatelja, brez omejitev (9.
člen statuta SGŠ), Lonec Helena, Kamnica,
Kamniška graba 14, imenovana 1. 9. 1996,
zastopa zavod kot pomočnica ravnatelja brez
omejitev (9. člen statuta SGŠ).

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 623/96 Rg-510

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

Družba FRASBIRO, podjetje za eko-
nomske storitve in finančno svetovanje,
d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek 2, Žalec, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Tratar Franc, Pongrac 82, Griže, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 7. 10. 1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo skle-
pa o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 9. 10. 1997

Srg 445/96 Rg-511

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

Družba PJA COMMERCE, intelektual-
ne storitve in trgovina, d.o.o., Celje, Ko-
šnica 48/a, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Pristovšek Jožef Marjan, Košnica 48/a, Ce-

lje, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 9. 1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo skle-
pa o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 10. 1997

LJUBLJANA

Srg 4419/97 Rg-509

Okrožno sodišče v Ljubljani kot regis-
trsko sodišče na predlog objavlja sklep:

VRENJAK, storitveno in proizvodno
podjetje, Domžale, Borova 8a, Vir, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelji so Vernjak Branka, Vrenjak
Ladislav in Vrenjak Lado, vsi Borova 8a, Vir,
Domžale, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
180.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, na vsakega eno tretjino.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 10. 1997

Srg 5310/97 Rg-512

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

AMIA, podjetje za trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Jevnica 6, Kresnice, reg. št.
vl. 1/11841/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice z dne 19. 9. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica Vesna Šarbek, Kresnice,
Jevnica 6, z ustanovitvenim kapitalom
1,667.600 SIT prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
družbenico Vesno Šarbek.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 10. 1997

Srg 723/97 Rg-513

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

LIVEX, Podjetje za proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., Jelovškova 8, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/15930/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ocvirk Jože, Jelovškova
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanovitelja Ocvirk Jožeta.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 1997

Srg 4601/97 Rg-514

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

C & L, d.o.o., družba za revizijske in
svetovalne storitve, Ljubljana, Dunajska
50, reg. št. vl. 1/22628/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj Coopers & Lybrand Europe
Limited, No. 1, Embankment Place, Lon-
don, WC2 N6, Velika Britanija, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1997

Srg 09991/04 Rg-515

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

Družba  PREVENT,  d.o.o.,  Ljubljana,
Hranilniška 4, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jože Hudolin, Kvedrova
5, Ljubljana, Anton Lampe, Tržaška 23, Ljub-
ljana in Matjaž Mekinda, Dvoržakova 13,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.500 SIT, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.500 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, vsakemu v višini njegovega vložka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 3. 1995
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/97-12-09 Ob-4623

1. Ugotovi se, da so bila pravila Zveze
svobodnih sindikatov Slovenija, Sindika-
ta »Induplati« Mokronog z odločbo št.
028-19/93-3 z dne 14. 7. 1993 sprejeta v
hrambo pri Sekretariatu za družbeno plani-
ranje in gospodarstvo Občine Trebnje in vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 15, prenehala veljati dne 20. 10. 1997 in
se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

2. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 21. 10.
1997 pod zap. št. 46, z nazivom pravila
sindikata Dorema, d.o.o., Opekarniška 16,
Radomlje – proizvodnja Mokronog, Gub-
čeva c. 6.

Št. 014-3/97 Ob-4624

Pravilnik Sindikata KNSS – Neodvi-
snost, Sindikat kovinskega podjetja LIV,
Sindikat kovinske in elektro industrije
Slovenije, Industrijska c. 2, Postojna, se s
25. 10. 1997 hrani pri Upravni enoti Postoj-
na, Ljubljana 4, Postojna.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 14.

Št. 013-7/97-2/23 Ob-4668

Pravila Sindikata JP Elektro Celje, IQ
sindikalne podružnice PE Krško, Cesta 4.
julija 32, Krško, sprejeta dne 23. 9. 1997,
so vpisana v evidenco in hrambo statutov
sindikatov pod št. 67 pri Upravni enoti Krš-
ko.

Št. 06/02-02400-6/97 Ob-4669

Pravila sindikata z imenom Sindikat
PIB, d.o.o., s sedežem Aleševčeva 50,
Ljubljana, se z dnem 26. 9. 1997 hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiš-
ka, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 139 in zap. matično
št. 1157540.

Št. 127-8/97 Ob-4670

Veljavna pravila Sindikata družbe
Tratnik, d.o.o., Raka, s sedežem v Novem
mestu, Glavni trg št. 11, Novo mesto, ki so
bila dne 9. 10. 1997 sprejeta na članskem
sestanku, se sprejmejo v hrambo pri Uprav-
ni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 155.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 52/97 R-163

Željko Mitrič, roj. 8. 2. 1958, z zadnjim
stalnim prebivališčem v Bučni vasi št. 2,
Novo mesto, je pogrešan (na predlog skrb-
nika njegovega mld.  sina Marka Mitriča,
Kandijska 50, Novo mesto) od 16. 11. 1992.

Okrajno sodišče Novo mesto

dne 21. 10. 1997

N 1/97 R-167

Dragotin Terbovc, roj. 28. 9. 1937 na
Bregu, Občina Sevnica, sin Karla in Angele
Terbovc iz Padeborna v Nemčiji je pogre-
šan od leta 1979 (na predlog brata Terbovc
Stanislava iz Sevnice, Pod vrtačo 14).

Skrbnica je Branka Drozg iz Centra za
socialno delo Brežice.

Okrajno sodišče v Sevnici

dne 8. 10. 1997

N 1/95 R-169

Marija Starc, roj. 6. 8. 1889 v Povirju,
hči Starc Antona in Ane roj. Zidar je pogre-
šana (na predlog Štok Sonje iz Povirja št.
1/a).

Skrbnica za poseben primer je Pečar Dam-
jana, delavka Okrajnega sodišča v Sežani.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 24. 9. 1997

N 162/97 R-170

Franc Golc, sin Marije in Jurija, roj.
17. 5. 1922, nazadnje stanujočega v Ljub-
ljani, Trstenjakova ul. 1 je pogrešan.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 23. 9. 1997

Oklici dedičem

D 292/94 R-164

V zapuščinski zadevi po pok. Frigidi
Rozini, upok., roj. 21. 1. 1909, državljanki
RS, vdovi, umrli 5. 7. 1994, nazadnje stanu-
joča Domžale, Karantanska 5, poziva to so-
dišče vse zakonite dediče, ki so na neznanih
naslovih, da se oglasijo, sicer bo zadeva
zaključena na podlagi podatkov spisa.

Priglasitveni rok je 1 leto.
Okrajno sodišče v Domažalah

dne 30. 9. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 385/96-10 R-162

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Jasne Vešligaj-Banič, stan. Cesta
XIV. divizije 5, Maribor, zoper toženo stran-
ko Banič Zlatka, stan. Apt. 601 21 Lascelles
Blud., Toronto M4V 2B9, Kanada, zaradi
razveze zakonske zveze, dodelitve in pre-
življanja otroka, na podlagi 4. in 5. točke II.

odstavka 84. člena pravnega pravila ZPP
sklenilo:

tožencu Banič Zlatku se kot začasni za-
stopnik postavi dipl. jur. Danila Dobčnik,
strokovna sodelovka pri Okrožnem sodišču
v Mariboru.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo sam oziroma njegov poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma,
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 8. 4. 1997

II P 195/96 R-165

To sodišče je v pravdni zadevi tožnika
Klemna Viktorja Staneta, Miklošičeva 36,
Ljubljana, ki ga zastopa Drago Čepon, od-
vetnik iz Ljubljane zoper toženi stranki Ne-
do Papič Bogdanovič, Prešernova ul. 15,
Ljubljana, ki jo zastopa Nataša Vidovič, od-
vetnica iz Ljubljane ter Ireno Vrenjak, nez-
nanega bivališča, zaradi razveljavitve kup-
ne pogodbe sklenilo:

toženki Ireni Vrenjak, neznanega biva-
lišča, se postavi začasna zastopnica Tatjana
Turk, diplomirana pravnica, zaposlena
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9,
Ljubljana.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 3. 1997

P 35/97 R-166

To sodišče je na podlagi četrtega odstav-
ka 84. člena ZPP postavilo toženi stranki
Afremu Sejadinovskemu, v pravdnem po-
stopku tožeče stranke Naime Sejadinovski,
zaradi razveze zakonske zveze, za začasne-
ga zastopnika Aljoša Žorža, sodnega pri-
pravnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Zastopnik bo zastopal toženca v postop-
ku vse dokler toženec ali njegov pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 10. 1997

I 96/16950-0001 R-168

To sodišče je po sodnici tega sodišča
Debernardi Pavliha Ester v izvršilni zadevi
upnice Dekleva Božene, Roška 2a, Domža-
le, ki jo zastopa odv. Hribernik Jože iz Ljub-
ljane, zoper dolžnika Mrdja Nikolo, Triglav-
ska 15, Ljubljana, zaradi izterjave 39.600
DEM spp, dne 16. 9. 1997 sklenilo: dolžni-
ku Mrdja Nikoli se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 84. člena ZIP v zvezi s 14.
členom ZIP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Zabu-
kovec Majo, strokovna sodelovka pri tu-
kajšnjem sodišču.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, ozi-
roma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 16. 9. 1997
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 4/97-35 S-424

To sodišče preklicuje narok za preizkus
terjatev v stečajnem postopku nad stečaj-
nim dolžnikom Avtoline Kranj, Trgovina
in servis, d.o.o., Bleiweisova 10, Kranj,
opr. št. St 4/97, razpisan za dne 7. 11. 1997
ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 10. 1997

St 1/97 S-425

To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-
nikom Isomet, Proizvodnja vijakov, d.o.o.,
Izola, Polje št. 9, s sklepom senata, opr. št.
St 1/97 z dne 20. 10. 1997 začelo stečajni
postopek in ga takoj zaključilo ter po prav-
nomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz
sodnega registra.

Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 10. 1997

St 57/97 S-426

To sodišče je s sklepom z dne 22. 10.
1997 pod opr. št. St 57/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Gekko,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 25.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane.

V upravniški odbor so imenovani na-
slednji upniki:

– Volksbank – Ljudska Banka, d.d., Mi-
klošičeva 30, p.p. 252, Ljubljana,

– PCX, d.o.o., Stegne 15, Ljubljana,
– Avtohiša Class, d.d., Letališka 16,

Ljubljana,
– Elabatex, d.o.o., Stegne 25, Ljubljana,
– Tomaž Čulk, Miheličeva cesta 26,

Ljubljana, delovski zastopnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 22. 10. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 10. 1997

St 27/97 S-427

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/97 sklep z dne 15. 10. 1997.

Stečajni postopek nad dolžnikom:
Konus Koterm, Proizvodnja in predelava
termoplastov, d.o.o., Mestni trg 18, Slo-
venske Konjice, se začne in takoj zaključi.

Odredi se objava tega sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega so-
dišča.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi
izbris dolžnika: Konus Koterm, Proizvodnja
in predelava termoplastov d.o.o., Mestni trg
18, Slovenske Konjice, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 1997

St 54/97 S-428

To sodišče je s sklepom z dne 17. 10.
1997 pod opr. št. St 54/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Ljub-
ljanska zastavljalnica – Lombardan hiša,
d.d., Ljubljana, Resljeva 6.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Andrej Marinc iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Nadrah Jožef, Pod kostanji 3, Ljublja-
na,

– Peterca Venceslav, Ob potoku 32,
Ljubljana,

– Ravnikar Bojan, Kidričeva c. 9, Škofja
Loka,

– Sanchez Karin Elena, Tržaška 51a,
Ljubljana,

– Andrejka Kraševec – predstavnica za-
poslenih delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 10. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 10. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-205

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in v skladu s
16. členom uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
Sonce, Podjetje za svetovanje in inženiring,
d.d., Mestni trg 25, Ljubljana, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01448/1997-MK z dne 25. 9. 1997.

1. Firma podjetja: SONCE, Podjetje za
svetovanje in inženiring, d.d.

2. Sedež: Mestni trg 25, Ljubljana.
3. Matična številka: 5273986.
4. Osnovna dejavnost: ekonomske, orga-

nizacijske in tehnološke storitve – podsku-
pina dejavnosti 110620.

5. Pravna oblika organiziranosti: delniš-
ka družba v mešani lastnini.

Osnovna glavnica delneiške družbe, vpi-
sane v sodni register je 548.321,10 SIT, od
tega 268.321,10 SIT nominalne vrednosti
družbenega kapitala (48,94%) in 280.000
SIT nominalne vrednosti zasebnega kapita-
la – domačih fizičnih oseb (51,06%) v obli-
ki internih delnic.

Zasebni delniški kapital je razdeljen na
280 internih delnic. Nominalna vrednost po-

samezne interne delnice je 1.000 din oziro-
ma sedaj SIT. Interne delnice se glase na
ime in se lahko prenašajo le med imetniki
internih delnic in delovci, zaposlenimi v
podjetju. Interne delnice dajejo pravico do
dividende in vsaka do enega glasu v skupš-
čini družbe.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

Lastniki Sestava v %

1. Odškodninski sklad 9,19,
2. Pokojninski sklad 9,19,
3. Slovenska razvojna družba 18,38,
4. Slovenska razvojna družba 55,12,
5. Obstoječi delničarji 8,12.

7. Način preoblikovanja oziroma njiho-
vih kombinacij

Podjetje se lastninsko preoblikuje z na-
slednjimi načini preoblikovanja:

7.1. Prenos navadnih delnic na sklade po
22. členu ZLPP:

7.1.1. prenos 22.642 navadnih delnic oz-
nake A v višini 20% družbenega kapitala na
Slovensko razvojno družbo, d.d.;

7.1.2. prenos 11.321 navadnih delnic oz-
nake A v višini 10% družbenega kapitala na
Slovenski odškodninski sklad;

7.1.3. prenos 11.321 navadnih delnic oz-
nake A v višini 10% družbenega kapitala na
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja.

Nominalna vrednost navadnih delnic oz-
nake A, z lastnostmi po 22. členu ZLPP, je
1.000 SIT.

7.2. Prenos na Slovensko razvojno druž-
bo, d.d., na podlagi 29. člena ZLPP

Prenos 67.925 navadnih delnic oznake F
v višini 60% družbenega kapitala iz otvori-
tvene bilance na Slovensko razvojno druž-
bo, d.d.

Delnice po tej metodi lastninskega
preoblikovanja so:

– navadne,
– glasijo na ime Slovenske razvoje druž-

be, d.d.,
– dajejo pravico do upravljanja, tako da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividen-

de, če so in kadar so izplačane,
– prenosljive,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečaja oziroma likvidacijske mase,

– v skladu z 29. členom ZLPP ima pod-
jetje pri odkupu teh delnic predkupno pravi-
co, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni po
prejemu obvestila o eventualni prodaji; ta-
ko odkupljene delnice se v tem primeru
umaknejo in razveljavijo.

Nominalno vrednost navadnih delnic oz-
nake F je 1.000 SIT.

8. Kontaktna oseba: Jelka Brataševec, di-
rektorica, tel. 061/223-212.

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 prav-
na korist ter se postopka pri agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dne-
va te objave s pritožbo na Ministrstvo za
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ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

SONCE, Podjetje za svetovanje
in inženiring, d.d.

Razpisi delovnih mest

Št. 95/97 Ob-4628

Republika Slovenija, Upravna enota Za-
gorje ob Savi, razpisuje prosto delovno me-
sto

administrativnega sodelavca, v oddel-
ku za občo upravo, druge upravne zadeve in
skupne službe.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih v zakonu o delovnih razmer-
jih in posebnih pogojev, določenih v zako-
nu o delavcih v državnih organih, izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– V. stopnjo izobrazbe administrativne
ali ekonomske smeri,

– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje osnovnih računalniških progra-

mov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev je potrebno posredovati na naslov:
RS Upravna enota Zagorje, Zagorje ob Sa-
vi, C. 9. avgusta 5, z oznako: »Za razpis –
ne odpiraj«, v roku 8 dni po objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni.

Upravna enota Zagorje ob Savi

Ob-4637

Na podlagi 14. člena uredbe o preobli-
kovanju podjetja Rudnik živega srebra Idri-
ja, p.o., razpisuje nadzorni svet Rudnika ži-
vega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., delov-
no mesto

direktorja družbe
Poleg pogojev, ki jih za imenovanje di-

rektorja predpisujeta 4. in 5. odstavek
246. člena zakona o gospodarskih družbah,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:

– visoka strokovna izobrazba rudarske
ali geološke smeri;

– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih v rudarstvu.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, naj kandidati naslovijo na nadzorni
svet Rudnika živega srebra Idrija v zapira-
nju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija v zaprti
kuverti z oznako »Prijava na razpis« in
sicer v 15 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Izbran kandidat bo imenovan za 4 leta s
1. 2. 1998.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.,

nadzorni svet

Javna naročila

Namera o javnem naročilu
Ob-4633

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

 namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: izdelava in dobava
informacijskega sistema (strojna in pro-
gramska oprema) za podporo davku na
dodano vrednost v Republiki Sloveniji, ki
bo vseboval najmanj:

podsistem za registracijo davčnih zavezan-
cev za davek na dodano vrednost, ki se vnese-
jo s splošno enolično identifikacijo v skupen
register davčnih zavezancev; podsistem za
elektronsko obdelava in arhiviranje dokumen-
tov; podsistem za avtomatsko kuvertiranje in
distribucijo dokumentov (1. faza); podsistem
za knjigovodstvo davčnih obveznosti, ki vklju-
čuje periodične obdelave davčnih napovedi in
izpolnjevanja davčnih obveznosti ter splošne
vpoglede v davčno knjigovodstvo (2. faza);
informacijsko statistični podsistem za vzdrže-
vanje informacij, na podlagi katerih bo mogo-
če obveščati o stanju (količini in kakovosti)
davčnih obveznosti in pripravljati ter izvajati
preventivne in naknadne nadzorne ukrepe;
vmesnike za povezavo z davčnimi zavezanci,
z IS zakladnice, z IS carine in s plačilnim
sistemom (3. faza).

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 2.000,000.000 SIT,
čas razpisa: začetek januar 1998, zaključek
april 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek
maj 1998, konec november 1998 (1. faza),
januar 1999 (2. faza), april 1999 (3. faza).

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Način oddaje javnega naročila bo javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Datum objave javnega razpisa: januar
1998.

Ministrstvo za finance

Št. 110-1/97 Ob-4661

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero o mednarodnem javnem
naročilu z naslednjo vsebino:

AC Pesnica - Slivnica: pododsek
Slivnica - Ptujska cesta

Orientacijska vrednost naročila je:
5.200,000.000 SIT.

Predvideni čas objave javnega razpisa je
februar 1998.

Rok začetka del je 1. 7. 1998, rok za-
ključka del je 1. 7. 1999.

Based on Par. 3, Clause 18 of the Law on
Public Orders (Off. Gazette 24/97), the Mo-
torway Company in the Republic of Slove-
nia, Ulica XIV. divizije 4, Celje, (hereinafter
called DARS d.d.) orders:

Notice of Intend for International
Tender with the following contents:

Motorway Pesnica - Slivnica, subsection
Slivnica - Ptujska road

Tentative value of the tendered Works is
SIT 5.200,000.000.

Expected publication of the Invitation
for Bids is february 1998.

Time for the beggining of Wors is 1. 7.
1998, Time for the completion of Works is
1. 7. 1999.

DARS, d.d.

Št. 02/97 Ob-4667

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, na podlagi tretjega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

namero o naročilu
za nabavo operacijskega materiala
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, kont. ose-
ba: Elizabeta Mazalin, dipl. inž. živ. teh.,
tel. 066/462-211, faks: 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: operacijski material:
a) kolčne proteze,
b) kolenske proteze,
c) sistemi za hrbtenico,
d) osteosintetski material,
e) obvezilni material,
f) ostali zdravstveni material.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predviden čas objave razpisa: 450,000.000
SIT, začetek januar 1998 in/ali zaključek
marec 1998.

4. Dobavni rok: v 12 mesecih in/ali v
365 dneh, sukcesivno.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače po-
nudnike v višini 10%.

Datum objave razpisa: januar 1998.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Venčeslav Pišot, dr. med. spec. ortoped.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Javni razpisi

Preklic

Občina Rogaševci preklicuje Javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovitvena dela na lokalnih cestah
poškodovanih po zmrzali in odjugi v zimi
1996/97 na območju Občine Rogaševci,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
24. X. 1997, Ob-4587, št. 343-287/97-9.

Uredništvo

Popravek

Ob-4721

V javnem razpisu za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za nabavo in dobavo spe-
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cialnega vozila za odvoz kontejnerjev, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 65, z dne
24. X. 1997, Ob-4549, se v drugi alinei 3.
točke spremeni oznaka tip-a SN in pravilno
glasi: SN 82.

OKP Javno podjetje
za komunalne storitve

Rogaška Slatina, d.o.o.

Popravek

V Javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, za nakup dveh novih ali starih
nezasedenih enosobnih stanovanj velikosti
približno 40-45 m2 v Ljubljani, Državnega
zbora RS, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 65, z dne 24. X. 1997, Ob-4615, se da-
tum za predložitev ponudb v tretjem od-
stavku pete točke pravilno glasi: ... najka-
sneje do 14. 11. 1997 ...

Uredništvo

Ob-4625

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana objavlja na podla-
gi prvega odstavka 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izvajanje poslovno-pravnih storitev

I. Predmet razpisa
1. Predmet javnega razpisa je izvajanje

poslovnega svetovanja in izvajanje storitev
s področja generalističnega in ekspertnega
svetovanja.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika,
– kopijo zadnjih podatkov o registraciji,
– izvajanje storitev s področja poslovne-

ga svetovanja, zlasti:
– na področju državne uprave in fi-

nanciranja,
– gospodarskega svetovanja,
– civilnega prava,
– delovnih razmerij,
– javnih naročil,
– proračuna,
– zakona o upravnih postopkih;

– pisno zagotovilo o kvaliteti in zanes-
ljivosti ponujenih storitev;

– ugodnosti in znanja, ki jih nudi ponud-
nik naročniku;

– refence s področja dosedanjega dela.
3. Orientacijska vrednost del znaša

11,000.000 SIT letno.
II. Pogoji
Pogoji za prijavo na razpis:
– na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe osebe s področja Republike
Slovenije;

– celovito poznavanje dela Centra za pro-
mocijo turizma Slovenije, javnih zavodov,
državne uprave in vodenja strategij na teh
področjih;

– aktivno znanje nemškega in angleške-
ga jezika;

– poznavanje zakonskih in podzakonskih
podlag s področja turizma.

Ponudnik je poleg zahtevanih pogojev dol-
žan zagotoviti še ustrezen poslovni prostor za
vodenje poslovnih razgovorov in pogajanj.

Ponudbe bo ocenjevala strokovna komi-
sija, ki jo imenuje direktor CPTS. Pogodba
bo sklenjena za dobo petih let.

III. Merila
1. Merila na podlagi katerih bo naročnik

izbral najugodnejšega ponudnika:
– celovito upoštevanje pogojev navede-

nih v tem razpisu,
– dosedanje izkušnje na področju oprav-

ljanja razpisanih storitev
– reference na področju opravljanja sto-

ritev,
– cena ponudbe,
– tehnološki suport za opravljanje stori-

tev,
– dosegljivost.
IV. Vsebina vloge
Popolna ponudba za javni razpis za izva-

janje poslovno pravnih storitev z vidno oz-
nako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis”
ter na hrbtni strani izpisanim imenom in
sedežem ponudnika, mora prispeti v zape-
čatenem ovitku na naslov: Center za promo-
cijo turizma Slovenije, Dunajska 156, Ljub-
ljana.

V. Roki za oddajo
Komisija bo ocenjevala popolne ponud-

be, prejete v roku 8 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Javno odpiranje ponudb
bo 17. 11. 1997 ob 10. uri v prostorih CPTS.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika obveščeni pisno, najkasneje v tri-
desetih dneh po javnem odpiranju ponudb.
Podrobne informacije dobite pri Franciju
Križanu, tel. 061/181-89-40.

Ob-4626

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana razpisuje na pod-
lagi uredbe o začasnem financiranju potreb
iz proračuna republike Slovenije v letu 1997
(Ur. l. RS, št. 60/97) in prvega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za pogodbeno
opravljanje storitev turističnih

predstavništev in informativnih uradov
v tujini

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so storitve turističnih

predstavništev in informativnih uradov v tu-
jini (turistično informativna dejavnost, stiki
z javnostjo, stiki s predstavniki turističnega
gospodarstva, pospeševanja prodaje, razi-
skovanje trga in zasledovanje turističnih
trendov, sodelovanje z mednarodnimi orga-
nizacijami in nacionalnimi združenji, ogla-
ševnaje). Razpis se nanaša za predstavniš-
tvo v tujini za državo Italijo in Avstrijo in
za informativne urade za naslednje države:
Švica, Nizozemska in Belgija, Velika Brita-
nija, Združene države Amerike in Madžar-
ska.

Orientacijska vrednost naročila znaša
94,000.000 SIT.

II. Pogoji
Pogoji za prijavo na razpis:
– na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be ali predstavništva slovenskih turističnih
podjetij v tujini;

– celovito poznavanje vsebine in strate-
gije trženja turistične ponudbe;

– aktivno znanje uradnega jezika države
predstavništva oziroma informativnega ura-
da in angleškega jezika;

– podroben osnutek enoletnega dela in
finančnega ovrednotenja in štiriletni razvoj-
ni program predstavništva oziroma infor-
mativnega urada;

Ponudnik je poleg zahtevanih pogojev
dolžan zagotoviti še ustrezen poslovni in
skladiščni prostor na ugodni legi, telefonski
priključek v poslovnem prostoru, v imeniku
objavljen kot slovensko turistično predstav-
ništvo oziroma informativni urad, fiksni de-
lovni čas, zunanji napis na ulici ali v etaži in
ustrezna dovoljenja, ki jih zahtevajo predpi-
si države gostiteljice.

Ponudbe bo ocenjevala strokovna komi-
sija, ki jo imenuje direktor CPTS in bo se-
stavljena iz predstavnikov turističnega gos-
podarstva in ministrstva. Pogodba bo skle-
njena za dobo enega leta.

III. Merila
1. Merila na podlagi katerih bo naročnik

izbral najugodnejšega ponudnika:
– celovito upoštevanje pogojev navede-

nih pod številko 1 tega razpisa,
– dosedanje najmanj 5 letne izkušnje na

področju opravljanja razpisanih storitev,
– reference na področju zastopanja v tu-

jini z dokazili in priporočili,
– cena ponudbe.
IV. Vsebina vloge
Ponudbe za posamezna predstavništva in

informativne urade z navedbo fiksnih
stroškov in dokazili o izpopolnjevanju po-
gojev iz II. točke tega razpisa oddajte v
zaprti kuverti z oznako - “Ponudba za turi-
stično predstavništvo (oziroma  informativ-
ni urad) - Ne odpiraj”.

V. Roki za oddajo
Komisija bo ocenjevala popolne ponud-

be, prejete v roku 20 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Javno odpiranje ponudb
bo 24. 11. 1997 ob 10. uri v prostorih CPTS.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika obveščeni pisno, najkasneje v tri-
desetih dneh po javnem odpiranju ponudb.
Podrobne informacije dobite pri Iztoku Alt-
bauerju, tel. 061/181-89-40.

Ob-4627

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana razpisuje na pod-
lagi uredbe o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Republike Slovenije v letu
1997 (Ur. l. RS, št. 60/97) in prvega odstav-
ka 18. člena zakona o pravnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za kreiranje,
izdelavo, skladiščenje, prevoz in
postavitev razstavnega prostora

Slovenije na turističnih sejmih in borzah
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je storitev in sicer

kreiranje, izdelava, postavitev, skladišče-
nje in prevoz razstavnega prostora Slove-
nije na turističnih sejmih in borzah in si-
cer: Vakantiebeurs (Utrecht), CMT (Stutt-
gart), Ferien (Dunaj), Fespo (Zürich), IRU
(Linz), Tourf ’98 (Salzburg), CBR
(München), Holiday World (Praga), Frei-
ziet (Nürnberg), BIT (Milano), Ferien In-
ternational (Gradec), ITB (Berlin), TUR
(Göteborg), Senior Aktuell (Dunaj), Uta-
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zas (Budimpešta), MITT (Moskva), Fre-
ziet (Celovec), ITTF (Zagreb), EIBTM (Že-
neva), Fiera Campionaria (Padova), Tour-
mondo (Bologna), RDA (Köln), Caravan
(Düsseldorf), Mitcar (Paris), TTW (Mon-
treux), ATM (Orlando), WTM (London),
T&C (Leipzig), BTF (Bruselj).

Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

II. Pogoji
1. Ponudnik je dolžan v ponudbi upošte-

vati naslednje pogoje:
– razstavni prostor mora biti zasnovan

na osnovi enega izmed razširjenih sejem-
skih postavitvenih sistemov;

– ponudnik mora vključiti že obstoječe
dekorativne elemente stojnice;

– ponudnik predlaga idejne rešitve za
stojnico v naslednjih različicah:

– velikost stojnice:
– do 31 m2,
– od 31-61 m2,
– od 61-90 m2,
– od 90-120 m2;

– postavitev stojnice kot otoka, ali eno-,
dvo- ali tristransko odprto;

– ponudnik predlaga idejne rešitve za
stojnico na turističnem sejmu, turistični bor-
zi ali kombinaciji obeh;

– ponudnik mora upoštevati navodila na-
ročnika v zvezi z uporabo celostne podobe
ter namembnosti stojnice;

– ponudnik mora v idejnem osnutku
predvideti razstavni prostor, prostor za po-
slovna srečanja, garderobo, kuhinjo in skla-
dišče za promocijski material;

– razstavni prostor naj simbolizira ele-
mente slovenske identitete in vsebuje pred-
stavitev ponudbe zaokroženih turističnih po-
dročij.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– številko dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– idejne rešitve iz točke II/1,
– ceno storitev, ki vključuje kreacijo, iz-

delavo, prevoz, skladiščenje in postavitev
razstavnega prostora po kvadratnem metru
oziroma za vsak sejemski nastop posebej,

– osnutek pogodbe.
3. Naročnik se obvezuje, da bo ponud-

niku najmanj tri tedne pred začetkom sej-
ma nudil vse potrebne informacije in po-
datke v zvezi s posameznim sejemskim na-
stopom.

4. Naročnik zagotavlja najmanj 600 kva-
dratnih metrov sejemskih površin v sezoni.

5. Pogodba z izbranim ponudnikom bo
sklenjena za dobo enega leta (sejemske se-
zone od septembra do septembra) z mož-
nostjo podaljšanja najkasneje mesec dni po
prejemu obvestila o izbiri.

III. Merila
1. Merila na podlagi katerih bo naročnik

izbral najugodnejšega ponudnika:
– celovito upoštevanje pogojev navede-

nih pod številko 1 tega razpisa,
– dosedanje najmanj 5 letne izkušnje na

področju opravljanja razpisanih del,
– reference s področja postavitev raz-

stavnih prostorov doma in v tujini z dokazi-
li in priporočili,

– cena ponudbe.

IV. Rok prijave
Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z ozna-

ko “Za razpis - Ne odpiraj” na naslov Cen-
ter za promocijo turizma Slovenjie, Dunaj-
ska 156, Ljubljana ali osebno v tajništvo
CPTS najkasneje v dvajsetih dneh po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, Rok za
prijavo na razpis začne teči naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1997
ob 10. uri v prostorih Centra za promocijo
turizma Slovenije.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije posreduje Vesna
Nahtigal, tel. 189-18-40.

Center za promocijo turizma

Št. 3672/97 Ob-4629

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšiče-
va 6, Ljubljana, objavlja skladno z zakonom
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo, montažo in vzdrževanje
računalniške opreme za potrebe dela
Oddelka za stavbna zemljišča Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana na

odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju MOL

1. Naročnik je Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, Tomšičeva 6/II-IV, Ljubljana, ki
predmet javnega naročila finansira iz Pro-
grama porabe sredstev nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča za leto 1997 - po-
stavka 1.11. mestni informacijski sistem.

2. Predmet javnega naročila je dobava
montaža in vzdrževanje računalniške opre-
me na lokaciji naročnika, Ljubljana, Tomši-
čeva 6/IV, in sicer:

– 1 kos: večprotokolni usmerjevalnik,
vsaj 8 serijskih priključkov X.21 hitrosti do
2 Mb/s, 2 ethernet priključka, 16 MB
DRAM, 4 MB Flash, možnost kasnejše raz-
širitve na 12 serijskih priključkov in na 100
Mb/s Ethernet,

– 5 kosov: večprotokolni usmerjevalnik,
vsaj 2 serijska priključka X.21 hitrosti do 2
Mb/s, 1 ethernet priključek, 8 MB DRAM,
4 MB Flash, možnost kasnejše razširitve z
dodatnim ethernet priključkom in ISDN BRI
priključkom,

– 1 kos: samostojna požarna pregrada, 2
ethernet priključka 10 Mb/s, možnost ka-
snejše rezširitve na 100 Mb/s Ethernet.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ocenjena na 6,000.000 SIT.

4. Rok za izvršitev pogodbenih obvez-
nosti dobavitelja je čim krajši oziroma naj-
več 30 dni po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

5.1. Ponudbena cena in rok dobave in
instalacije dobavljene opreme:

– ugodna ponudbena cena, ki vključuje
prometni davek in čim krajši rok instalira-
nja,

– druge ugodnosti, kot so čim krajši od-
zivni rok servisiranja.

5.2. Reference: dosedanje reference pri
dobavi in instaliranju opreme, kar ponudni-
ki dokumentirajo z navedbo naročnikov in
njihovih predstavnikov.

6. Rok za predložitev ponudb je 20 dni od
objave javnega razpisa in sicer najpozneje
do četrtka 20. 11. 1997 do 9. ure. Ponudniki
dostavijo pravilno označene ponudbe do na-
vedenega roka po pošti ali v tajništvo naroč-
nika na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, Tomšičeva 6/III. nadstropje, 1000
Ljubljana z oznako »Ne odpiraj - Ponudba na
javni razpis - računalniška oprema«.

7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
20. 11. 1997 v prostorih naročnika, na na-
slovu Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tom-
šičeva 6/III. nadstropje - sejna soba, 1000
Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa najpozneje v roku 15
dni, to je do 3. 12. 1997.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije od dneva objave javne-
ga razpisa dalje, v času uradnih ur pri pred-
stavniku naročnika mag.Verbovšek Vladi-
mirju, dipl. inž. gradb., tel. 12-52-247
oziroma 212-849.

Mestna občina Ljubljana

Št. 104/97 Ob-4630

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska 7, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov učencev za Osnovno šolo
Radlje ob Dravi – podružnično šolo

Remšnik
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi,

Mariborska 7.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-

cev v šolo in nazaj, in sicer:
– prevozi s kombiniranim vozilom za

prevoz oseb na naslednjih relacijah:
  – Tacer–Zgornji Ovčar–Tacer–Šola

Remšnik v razdalji 9,9 km,
  – Šola Remšnik–Slanik–Šola Remšnik

v razdalji 7,5 km,
  – Šola Remšnik–Korank–Šola Remšnik

v razdalji 8,2 km,
  – Šola Remšnik–Brezniški Graben–

Breznik–Brezniški Graben–Šola Remšnik v
razdalji 9,6 km.

Prevoznik mora zagotoviti pravočasni
prihod v šolo in povratek domov.

3. Vrednost razpisanih del je 2,000.000
SIT.

4. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na sedežu Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska 7, pisarna št. 310/III.

5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma fir-

mo ponudnika,
– podatke o vozilu: število sedežev, tip

in starost vozila, s katerim bo opravljal pre-
voze, dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o leasingu ali najemu vozila,
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– reference (izkušnje pri prevozih učen-
cev ali oseb),

– morebitne ugodnosti, ki jih daje po-
nudnik,

– ceno po kilometru prevoza.
7. Pri izbiri bodo imeli prednost ponud-

niki, ki bodo:
– ponudili prevoze s primernim vozilom,
– ponudili primerno ceno prevozov po

km,
– imeli najugodnejše reference,
– ponudili druge ugodnosti.
8. Ponudniki lahko dajo ponudbo v pa-

ketu ali pa za posamezno relacijo, pri tem
pa naj upoštevajo, da bo lahko en izvajalec
opravljal prevoz na največ dveh razpisanih
relacijah.

Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – šolski prevozi” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
kasneje 20. dan od objave razpisa, na na-
slov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
7, 2360 Radlje ob Dravi.

9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi
(313/III).

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 380/97 Ob-4631

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot na-
ročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne

dokumentacije PGD, PZI rekonstrukcije
Korotanske ceste

Orientacijska vrednost del znaša: 4 mio
SIT.

Rok začetka izvedbe naloge je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok izvedbe pa
je 2 meseca po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.000 SIT na ŽR
50100-845-50358 – MOL, Sredstva za ko-
munalno gospodarstvo – ceste, sklic na št.
00 02-418 980-5813019) na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gos-
podarske javne službe in promet, Trg MDB
7, IV. nadstropje, soba št. 404, in sicer od
3. 11. 1997 dalje od 8. do 11. ure, strokovne
informacije vam posreduje Nevenka Bru-
men, dipl. inž. ali Anton Huč, inž. (tel.
222-522 ali 12-64-580).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 11. 1997 do 8. ure v tajništvo
MOL, MU – OGJSP, Trg MDB 7, IV. nad-
stropje, soba št. 404. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: “Ne odpiraj, ponud-
ba za izdelavo projektne dokumentacije
PGD, PZI rekonstrukcije Korotanske ceste”.
Na zunanji kuverti mora biti naslov ponud-
nika.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1997
ob 8.15 v prostorih MOL, MU – OGJSP,
Trg MDB 7, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 215.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so po-

nudbena cena, strokovna usposobljenost iz-
vajalca in rok izvedbe.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

oddelek za gospodarske
javne službe in promet

Št. 565/97 Ob-4632

Občina Velike Lašče, na podlagi določil
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
opravljanje zimske službe v sezoni

1997/98 na območju Občine Velike Lašče
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

opravljanje zimske službe v sezoni 1997/98
na območju Občine Velike Lašče:

– lokalne ceste v skupni dolžini 34.167
km,

– občinske in druge nekategorizirane ce-
ste v skupni dolžini 143 km,

– parkirišča in avtobusna postajališča.
3. Zimska služba vključuje: pluženje s

čelnim in vlečnim plugom, strojni posip z
mešanico, strojni posip s peskom, odvoz
snega, pripravljenost delavcev in postavitev
kolov za označbo cest.

4. Termin del: zimska sezona 1997/98.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane, so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo vsak delovni dan od 8. do 9.
ure, na sedežu naročnika.

7. Rok za oddajo ponudb je do srede
12. 11. 1997 do 10. ure, na naslov naročnika.

8. Ponudba mora biti v zapečateni ovoj-
nici in označene: Ne odpiraj – izvajanje zim-
ske službe 1997/98 na območju Občine Ve-
like Lašče. Ponudbe poslane po pošti mora-
jo biti poslane pravočasno od razpisanega
roka.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan 12. 11.
1997 ob 11. uri v prostorih Občine Velike
Lašče. Pooblaščeni predstavniki ponudnika
morajo komisiji predložiti pisno pooblasti-
lo.

10. Ponudniki bodo o izbiri javnega na-
ročila obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

Občina Velike Laške

Št. 793/97 Ob-4638

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Ksenija Ševerkar, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-
585.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. požarno zavarovanje objektov,
opreme, drobnega inventarja in zalog Kli-
ničnega centra,

2. zavarovanje odgovornosti Klinič-
nega centra.

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,650.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: za dobo enega leta oziro-
ma v primeru, da so ponujeni ugodnejši
zavarovalni pogoji na daljše časovno ob-
dobje se lahko sklene tudi daljša pogod-
ba.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 12. 1997 do
11. ure, na naslov Klinični center Ljublja-
na, prevzemnik tajništvo uprave Klinične-
ga centra (pritličje levo), Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-
583.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi Ksenija Ševerkar, dipl.
ek., Zaloška 7, glavna stavba KC predaval-
nica IV/I. nadstropje, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  17. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
kont. oseba Ksenija Ševerkar, dipl. ek., Za-
loška cesta 2, Ljubljana, tel. 061/311-634,
faks 061/315-583.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila:  neposredno pred dvi-
gom razpisne dokumentacije na blagajni
Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 15. februarja
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. december 1997.

Klinični center Ljubljana

Ob-4639

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
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– 2.1. izdelava digitalnih katastrskih
načrtov območja Metlika 2,

– 2.2. izdelava digitalnih katastrskih
načrtov območja Maribor 1,

– 2.3. izdelava digitalnih katastrskih
načrtov območja Maribor 2,

– 2.4. izdelava digitalnih katastrskih
načrtov območja Grosuplje 2,

– 2.5. izdelava digitalnih katastrskih
načrtov območja Mislinja 2,

– 2.6. izdelava digitalnih katastrskih
načrtov območja Rogatec,

– 2.7. izdelava skanogramov zem-
ljiškokatastrskih načrtov,

– 2.8. zajem in obdelava terenskih po-
datkov za vzpostavitev registra stavb v
Mestni občini Maribor,

– 2.9. zajem in obdelava terenskih po-
datkov za vzpostavitev registra stavb v
Občini Rogatec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod 2.1.: 1,000.000 SIT,
– pod 2.2.: 800.000 SIT,
– pod 2.3.: 1,100.000 SIT,
– pod 2.4.: 950.000 SIT,
– pod 2.5.: 800.000 SIT,
– pod 2.6.: 300.000 SIT,
– pod 2.7.: 200.000 SIT,
– pod 2.8.: 2,000.000 SIT,
– pod 2.9.: 1,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 1.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 8. ure,
na naslov Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnik Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava
Republike Slovenije, odpiranje vodi Anton
Kupic, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-48-50, faks 178-49-09, soba št. 404.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  28. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 14. 12. 1997.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

Ob-4640

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, p.p. 3430, kont. oseba: dr. Boris Orel,
(tel. 061/17-60-276), tel. 061/17-60-200
faks 125-92-44, e-pošta: kemijski.institut-
@ki.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Nadgradnja spektrometra PE 2000 na

platformo Spectrum 2000 skupaj z nad-
gradnjo FT-Ramanskega spektrometra,
njegovo razširitvijo snemalnega območ-
ja in dodatki za opravljanje meritev.
Osebni računalnik za kontrolo in komu-
nikacijo z IR in Ramanskim spektrome-
trom.

Kraj dobave: Kemijski inštitut Ljublja-
na.

Naročilo je podrobneje opisano v razpi-
sni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,700.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: podpis pogodbe z izbranim
naročnikom je predviden takoj po pravno-
močnosti sklepa o izbiri, vendar si naročnik
pridržuje pravico, datum naročila prilagodi-
ti času odobrene subvencije za razpisano
opremo.

Rok dobave: do en mesec od podpisa
pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: združljivost z
obstoječo raziskovalno opremo, najugodnej-
ša cena in plačilni pogoji. Ostala merila so
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje 10 dni po objavi v Urad-
nem listu RS (rok prične teči naslednji dan
po objavi).

Ponudbe je treba dostaviti na naslov: Ke-
mijski inštitut, 1001 Ljubljana, Hajdrihova
19, p.p. 3430.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri v tajništvu na naslovu naročnika.
Odpiranje vodi razpisna komisija. Prisotni
predstavnik ponudnika mora imeti poobla-
tilo.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Razpisna komisija bo izbrala dobavitelja
predvidoma na dan odpiranja ponudb. Po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 7 dneh po sprejetem sklepu o
izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do izteka roka za
oddajo ponudb.

Razpisna dokumentacija in morebitne in-
formacije o vsebini razpisa so na razpolago
pri dr. Borisu Orlu, tel. 061/17-60-276.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece
od dneva oddaje.

Kemijski inštitut Ljubljana

Ob-4641

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Sergij Koglot, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks 065/21-
233, soba št. 11/1.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska računalniška oprema po specifikaciji
iz razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 20 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 11. 1997 do
12.15 na naslov Mestna občina Nova Gori-
ca, prevzemnik oddelek za občo upravo,
Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Go-
rica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233, so-
ba št. 12/1.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in z jasno označenim ponudni-
kom.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Zalka Jereb, Trg Ed-
varda Kardelja, št. 1, Nova Gorica, tel.
065/28-011, faks 065/21-233, steklena dvo-
rana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova
Gorica, kont. oseba Vesna Susič, Trg Ed-
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varda Kardelja, št. 1, Nova Gorica tel.
065/28-011, faks 065/21-233, soba št. 12/1.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 5. 11. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 113/97 Ob-4653

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, urad za javne
gospodarske službe, Titov trg 1, Velenje,
tel. 063/856-151, faks 063/854-642, soba
št. IV/6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca za gradnjo fekalne kanali-
zacije Drucova v Velenju v dolžini 1040
m iz PVC cevi DN 200.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 20,000.000
SIT, začetek 30. 10. 1997 in zaključek
20. 11. 1997.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Mestna občina Velenje, prev-
zemnik urad za javne gospodarske službe,
Titov trg 1, 3320 Velenje, tel. 063/855-610,
faks 063/854-642, soba št. IV/6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za gradnjo
kanalizacije Drucova in Ne odpiraj” in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Velenje, urad za javne gospodarske
službe, odpiranje vodi Tone Brodnik, inž.,
Titov trg 1, Velenje, tel. 063/855-610, faks
063/854-642, soba št. IV/6.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 30 dni od odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Velenje, Urad za javne
gospodarske službe, Titov trg 1, kont. ose-
ba tajništvo urada za javne gospodarske
službe, Titov trg 1, Velenje, tel. 063/855-
610, faks 063/854-642, soba št. 6/1.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 13. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Mestna občina Vele-
nje, kont. oseba Vlado Videmšek, Titov trg
1, Velenje, tel. 063/856-151, faks 063/854-
642.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 12. 1997.
Mestna občina Velenje

Ob-4654

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. oseba Maksimili-
jan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks 0608/61-
850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Slovenska vas v dolžini ca. 5500 m (ob-
močje KS Jesenice na Dolenjskem, Obči-
na Brežice).

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetka in do-
končanja del: tri mesece ali 90 dni, začetek
1. 2. 1998, zaključek 1. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 12. 1997 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prev-
zemnik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1997
ob 9.30, na naslovu: Občina Brežice, odpi-
ranje vodi: Maksimilijan Pavlek, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050,
faks 0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 17. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: GEMIS, d.o.o., Brežice, kontaktna ose-
ba Damijana Kranjc, Cesta prvih borcev
11, Brežice, tel. 0608/62-556, faks

0608/62-556, mobitel 0609/647-529, tretje
nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 11. 1997 za 20.000 SIT. Ponudniki
naročijo in plačajo razpisno dokumentacijo
dan pred dvigom.

Način plačila: na blagajni podjetja
GEMIS, d.o.o. ali na žiro račun številka:
51620-601-16866.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 90 dni od odpi-

ranja.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 25. 12. 1997.
Občina Brežice

Ob-4655

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Biotehniška fakulteta, oddelek za zobo-
tehniko, kont. oseba inž. Jože Čeh in dipl.
inž. Dušan Kastelic, Groblje 3, Domžale,
tel. 061/717-800, 717-909, 741-232, faks
061/721-005, 741-232.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega raz-
pisa je izbira najugodnejšega izvajalca za
dograditev (podaljšanje) hleva za test ple-
menskih ovnov na lokaciji Pedagoško-Ra-
ziskovalnega centra za živinorejo v Lo-
gatcu, Rovtarska cesta 38. Predvideno je
podaljšanje-dogradnja, k obstoječemu hle-
vu za drobnico. Predviden je hlev širine 14
m in dolžine 30,30 m. Višina objekta v kapu
ca. 4,5 m (kot pri obstoječem objektu). Na-
klon strehe 35°.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,600.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev ali 150 dni, za-
četek 1. 12. 1997 in zaključek 1. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji; kakovost, cena, plačilni pogo-
ji, rok izgradnje, reference.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: Biotehniška fakulteta, odde-
lek za zootehniko, prevzemnik tajništvo –
Jožica Lautar, Groblje 3, 1230 Domžale,
tel. 061/717-800, faks 061/721-005, soba št.
11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila: hlev za drobnico.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1997
ob 8. uri, na naslovu: Biotehniška fakulteta,
oddelek za zootehniko, odpiranje vodi mag.
Drago Kompan, Groblje 3, Domžale, tel.
061/717-800, faks 061/721-005, sejna soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, od-
delek za zootehniko, kont. oseba tajništvo –
Jožica Lautar, Groblje 3, Domžale, tel.
061/717-800, faks 061/721-005, soba št. 11.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 11. 1997.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko: Biotehniška fakulteta,
oddelek za zootehniko, kont. oseba inž. Jo-
že Čeh ali Dušan Kastelic, dipl. inž., Grob-
lje 3, Domžale, tel. 061/717-800, faks
061/721-005.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Biotehniška fakulteta

oddelek za zootehniko, Domžale

Št. 1705/97 Ob-4656

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Fakulteta za kmetijstvo, kont. oseba Šu-
šek Andrej, Vrbanska ul. 30, Maribor, tel.
062/229-60-30, faks 062/229-60-71.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja rastlinja-
ka na UKC Pohorski dvor, k.o., Pivola,
Hoče pri Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece, začetek 1. 12.
1997 in zaključek 30. 3. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: Projekt MR inženiring, d.d.,
prevzemnik Branka Manfreda, inž. gr., Sve-
tozarevska 10, 2000 Maribor, tel. 062/229-
70-30, faks 062/225-569, e-mail Pro-
jekt.MR@siol.net, soba št. 413.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Projekt MR inženi-
ring, d.d., odpiranje vodi Branka Manfreda,

inž. gr., Svetozarevska 10, Maribor, tel.
062/229-70-30, faks 062/225-569, e-mail
Projekt.MR@siol.net.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
kont. oseba Branka Manfreda, inž. gr., Sve-
tozarevska 10, Maribor, tel. 062/229-70-30,
faks 062/225-569, e-mail Projekt.MR@-
siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-10612.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 12. 1997.
Fakulteta za kmetijstvo, Maribor

Ob-4658

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, kontaktna oseba Vida Stanovnik,
vodja naročila, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– programska oprema Microsoft Offi-

ce ‘97 Upg proffesional slovenski – 100
licenc,

– programska oprema Microsoft Offi-
ce ‘97 Upg standard slovenski – 100 li-
cenc,

– medij za Microsoft Office ‘97 Upg
proffesional slovenski zgoščenka – 5 ko-
sov,

– medij za Mircosoft Office ‘97 Upg
proffesional slovenski diskete 3,5 – 2 ko-
sa,

– mediji za predloge (Word, Excel,...
po naročilu kupca) diskete – 19 kosov +
varnostne diskete,

– prireditev obstoječih predlogov
(Word, Excel,...) po naročilu kupca,

– instalacija programske opreme na
oddelku za informatiko, Streliška 14, – 15
delovnih mest,

– tehnična pomoč kupca (definira po-
nudnik),

– možnost izobraževanja (definira po-
nudnik).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, predvidena objava v četrtek 30. 10.
1997.

4. Dobavni rok: tri tedne po podpisu po-
godbe za licence; ostalo v enem tednu po
podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila bodo navedena v razpisni do-
kumentaciji. Ponudnik mora imeti status
“MS Solution Provider.”

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 14. 11. 1997 do 8.45 na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dani Klarič, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana, soba št. 255/II, tel. 13-33-
269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
programska oprema MICROSOFT OFFICE
97 – JR 25/97”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 14. 11. 1997 ob 9. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrež-
je 2, Ljubljana, pred sobo št. 143 v I. nad-
stropju. Odpiranje vodi Marjana Grobelnik.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bo-
do obveščeni o izidu razpisa v zakonskem
roku.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Dani Kla-
rič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago od 3. 11. 1997 do
6. 11. 1997 s fotokopijo potrdila o plačilu
3.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana št. 50100-637-
813003, s pripisom: razpisna dokumentaci-
ja za nakup programske opreme.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
bodo zainteresirani ponudniki dobili na na-
čin, opisan v razpisni dokumentaciji.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-4659

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Rače-Fram objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski

trg 14, Rače.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

obrtniška dela, vodovod in kanalizacija
ter elektroinstalacije, za gradnjo nado-
mestne stanovanjske hiše, Loka pri Fra-
mu 16/a.

3. Orientacijska vrednost: 9,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek del: 15. 12. 1997,
– zaključek del: 30. 4. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najnižja cena,
– reference in druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 21. 11. 1997 do 12. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
gradnja nadomestne stanovanjske hiše Loka
pri Framu 16/a”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Občina Rače-
Fram, Grajski trg 14, Rače, v sejni dvorani.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun občine številka:
51800-630-25547, z virmanskim nalogom
ali položnico.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 10. 12. 1997.

9. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pod-
pisa pogodbe.

V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

Občina Rače-Fram

Ob-4657

RTV Slovenija, OE Oddajniki in zveze,
Ljubljana, Kolodvorska 2, kot naročnik raz-
pisuje v skladu z določili odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, ki se financirajo iz proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l RS, št. 28/93
in 19/94)

informativni javni razpis
za investicijsko opremo

Predmet razpisa je dobava profesionalne
radiodifuzne tehnološke opreme po specifi-
kaciji:

a) TV tehnologija – kontaktna oseba
Stanko Perpar, dipl. inž:

1. za OPC Beli Križ: TV oddajnik – UHF
5kW – 1kom,

2. za AOC Sveta Gora: TV oddajnik –
UHF 500 W – 1 kom, antenski združilnik,

b) FM Tehnologija – kontaktna oseba
Miran Dolenec, dipl. inž:

1. FM oddajniki – solid state – MPX vhod:
– 100 W – 4 kosi,
– 500 W – 2 kosa,
– 1000 W – 1 kos,
2. Mikrovalovne zveze za 1,5 GHz po-

dročje
– mikrovalovni oddajnik 10 W – 2 kosa,
– mikrovalovni oddajnik 2 W – 12 ko-

sov,
– parabolična antena 1 m – 15 kosov,
– parabolična antena 1,5 m – 2 kosa,
– panelna ali heliks antena – 9 kosov,
– kabel Celfleks 1/2” – 500 m,
– ustrezni priključki,
3. Stereo kodri – 2 kosa,
4. RDS kodri – 5 kosov,
5. Antenski sistemi:
– 2 × FM dipol,
– 2 × 3 el yagi z delilnikom,
– 2 × 3 el yagi z delilnikom,

6. Merilni instrument – audio analizator,
7. Elektronke:
RS 1034 L – 1 kos,
YL 1057 – 2 kosa,
c) Zveze in satelitski sprejemniki – kon-

taktna oseba Jože Bergant, dipl. inž.:
  a) Optične povezave
  1. Optična povezava (dve vlakni) na re-

laciji od RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, do HRT Prisavlje 3, Zagreb.

  2. Optična povezava (dve vlakni) na re-
laciji od RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, do SV oddajnega centra v Dom-
žalah, Radio cesta 9.

  3. Potrebna multipleksna in optična
oprema za dvosmerni prenos 34 + 2 Mbit/s
na obeh relacijah.

  b) Alternativa optičnim povezavam
  Digitalne mikrovalovne zveze za pre-

nos televizijskih in radijskih programov med
Ljubljano in Zagrebom v obeh smereh z
antenami in po 25 m valovoda na anteno.

  Odseki: Ljubljana–Krvavec, 27 km, 140
Mbit/s (4×34 Mbit/s), 4 GHz

  Krvavec–Kum, 48 km, 140 Mbit/s
(4×34 Mbit/s), 6 ÷ 8,5 GHz,

  Krvavec–Domžale, 20 km, 140 Mbit/s
(4×34 Mbit/s), 4 GHz,

  Kum–Sljeme, 71 km, 34 Mbit/s, 6 ÷ 8,5
GHz.

  Na vseh odsekih naj bo omogočena
uporaba servisnega kanala – po možnosti
do 2 Mbit/s.

  Ponudba naj vsebuje tudi izračun kva-
litete posameznih odsekov in celotne relaci-
je.

  Celoten sistem naj bo v konfiguraciji z
rezervo (1 + 1).

  Po možnosti ponuditi vmesnik za prila-
goditev prenosa MPEG transportnega toka
na G. 703 z možnostjo odprave napak do
10E-10 (Quasi Error Free prenos).

  Napajalna napetost je 48 V DC, + ozem-
ljen.

2. Satelitski sprejemniki – možna izved-
ba z več TV in RA sprejemniki v enem
ohišju.

A. Televizija
30 kom profesionalnih sprejemnikov za

sprejem digitalnih satelitskih televizijskih
programov z antenami in LNB.

Sprejem s satelita Hot Bird 3, 13°E, cen-
tralna frekvenca transponderja 12302, 880
MHz, polarizacija Y. Hitrost prenosa 27,5
Msymb/s, MPEG 2 Main Profile – Main
Level, zahtevano reinsertiranje teleteksta.

Sprejemniki naj bodo primerni za samo-
stojno delovanje v glavnih postajah KRS ali
na PTV točkah brez posadke.

a) Možna naj bo vgradnja dekoderjev za
različne pogojne dostopne dokler ne bo do-
ločen pogojni dostop, ki ga bo uporabljala
RTV Slovenija. Ena od možnosti je vgrajen
priključek PCMCIA tip II s skupnim vme-
sniškim standardom (CIS).

b) Alternativa
Vgrajen dekoder za pogojni dostop

VIACCESS.
B. Radio
10 kom profesionalnih sprejemnikov za

sprejem digitalnih satelitskih radijskih pro-
gramov z antenami in LNB:

Sprejem s satelita Hot Bird 3, 13°E, cen-
tralna frekvenca transponderja 12302, 880
MHz, polarizacija Y.

Sprejemniki naj bodo primerni za samo-
stojno delovanje v glavnih postajah KRS ali
na PTV točkah brez posadke.

Lahko je izvedba z več sprejemniki za
radijske programe v enem ohišju.

Oprema mora ustrezati veljavnim slo-
venskim pravilnikom oziroma standardom,
ki pa so zajeti v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
se bodo določala po naslednjih kriterijih:

– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok.
Prevzem opreme pri proizvajalcu.
Dobavni rok: do 90 dni
Dobava: FCO Ljubljana
Način plačila: 30 dni po prevzemu opre-

me pri proizvajalcu.
Podatke in pojasnila, potrebne za izdela-

vo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki
dobijo v obliki dokumentacije vsak delovni
dan od dneva objave v Uradnem listu RS,
med 8. in 12. uro (tel. 175-211) ali pa oseb-
no na sedežu RTVS OE Oddajniki in zveze
pri kontaktnih osebah.

Ponudbe morajo prispeti v 30 dneh od
objave informativnega javnega razpisa,
poštno priporočeno na naslov: RTV Slove-
nija OE Oddajniki in zveze, Kolodvorska
ulica 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako:
Ne odpiraj – ponudbe Št. 2/97-RTVS OZ.

O vseh nadaljnjih postopkih v zvezi z
informativnim javnim razpisom bodo po-
nudniki pismeno obveščeni.

RTV Slovenija – OE Oddajniki in zveze

Št. 110-1/97 Ob-4660

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97 in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Investicijska popravila

objektov ob avtocesti za območje
AC baze Postojna in AC baze Ljubljana

Orentacijska vrednost del znaša:
18,000.000 SIT.

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe, rok dokončanja del je 30. 4. 1998.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.150 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št. 50105-601-13838
oziroma na blagajni DDC d.o.o.) na DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I,
in sicer od 30. 10. 1997 dalje, od 7 do 15 ure,
strokovne informacije vam posreduje Svit Čer-
ne, dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Investi-
cijska popravila objektov ob avtocesti za
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območje AC baze Postojna in AC baze Ljub-
ljana.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 01-5/129-97 Ob-4662

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakul-
teta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, ob-
javlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik je: Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poštne in kurirske

storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,100.000 SIT. Avans ni predviden.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12 me-

secev, začetek predvidoma 1. 1. 1998, za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti z navedbo dokazov: navedena
v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: najnižja cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo po predhodni naja-
vi na tel. 061/1892-440 oziroma faksu
061/1892-698, samo na informativnem dne-
vu, ki bo v četrtek 13. 11. 1997 ob 11. uri v
sejni sobi dekanata na Univerzi v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go pri Alijani Lepšina do petka 21. 11. 1997
do 12. ure.

8. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do petka 12. 12. 1997 do 11. ure na
naslov Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana –
tajništvo. Ponudbe z vso potrebno dokumen-
tacijo je potrebno poslati v zapečateni ovoj-
nici z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
ter navedbo predmeta naročila “Poštne in
kurirske storitve”, na hrbtni strani ovojnice
pa ponudniki napišejo svoj polni naslov.

9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
16. 12. 1997 ob 9. uri v sejni sobi dekanata
Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva 17, Ljubljana. Odpiranje vodi taj-
nik fakultete. Predstavniki ponudnikov pred
začetkom javnega odpiranja izročijo komisi-
ji pooblastila za sodelovanje.

10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v 7 dneh od dne-
va sprejema sklepa o izbiri.

11. Naročnik ponudniku ne prizna nobe-
nih stroškov za izdelavo ponudbe.

12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Opcije ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 12. 1997.

Št. 01-5/130-97 Ob-4663

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakul-
teta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, ob-
javlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik je: Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve z
materialom za čiščenje.

Navedba vsebine: čiščenje fakultetnih
prostorov z okolico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT. Avans ni predviden.

4. Rok začetka in dokončanja del: 12 me-
secev, začetek predvidoma 1. 1. 1998, za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti z navedbo dokazov: navedena
v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: najnižja cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dobijo informacije in razpisno
dokumentacijo po predhodni najavi na tel.
061/1892-440 oziroma faksu 061/1892-698,
samo na informativnem dnevu, ki bo v četrtek
13. 11. 1997 ob 9. uri v sejni sobi dekanata na
Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go pri Alijani Lepšina do petka 21. 11. 1997
do 12. ure.

8. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do petka 12. 12. 1997 do 11. ure na naslov
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana – tajništvo.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je
potrebno poslati v zapečateni ovojnici z na-
pisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Ur. l. RS, ter naved-
bo predmeta naročila “Čiščenje fakultetnih
prostorov”, na hrbtni strani ovojnice pa po-
nudniki napišejo svoj polni naslov.

9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek, 18. 12. 1997 ob 9. uri v sejni sobi deka-
nata Univerze v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva 17, Ljubljana. Odpiranje
vodi tajnik fakultete. Predstavniki ponudni-
kov pred začetkom javnega odpiranja izroči-
jo komisiji pooblastila za sodelovanje.

10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v 7 dneh od dne-
va sprejema sklepa o izbiri.

11. Naročnik ponudniku ne prizna nobe-
nih stroškov za izdelavo ponudbe.

12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Opcije ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 12. 1997.

Št. 01-5/131-97 Ob-4664

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakul-
teta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, ob-
javlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik je: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: varovanje objekta in

opravljanje receptorske službe.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT. Avans ni predviden.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12 me-

secev, začetek predvidoma 1. 1. 1998, za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti z navedbo dokazov: navedena
v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: najnižja cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dobijo informacije in razpi-
sno dokumentacijo po predhodni najavi na
tel. 061/1892-440 oziroma faksu 061/1892-
698, samo na informativnem dnevu, ki bo v
četrtek 13. 11. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
dekanata na Univerzi v Ljubljani, Ekonom-
ska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljub-
ljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go pri Alijani Lepšina do petka 21. 11. 1997
do 12. ure.

8. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do petka 12. 12. 1997 do 11. ure na
naslov Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana –
tajništvo. Ponudbe z vso potrebno dokumen-
tacijo je potrebno poslati v zapečateni ovoj-
nici z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
ter navedbo predmeta naročila “Varovanje
fakultetnih prostorov in receptorska služ-
ba”, na hrbtni strani ovojnice pa ponudniki
napišejo svoj polni naslov.

9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo,
17. 12. 1997 ob 9. uri v sejni sobi dekanata
Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva 17, Ljubljana. Odpiranje vodi taj-
nik fakultete. Predstavniki ponudnikov pred
začetkom javnega odpiranja izročijo komisi-
ji pooblastila za sodelovanje.

10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v 7 dneh od dne-
va sprejema sklepa o izbiri.

11. Naročnik ponudniku ne prizna nobe-
nih stroškov za izdelavo ponudbe.
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12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Opcije ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 12. 1997.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 04-35-8440/2-97 Ob-4665

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks 061/140-21-
55, soba št. 720.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava (pletenje)

2.000 puloverjev za potrebe carinske služ-
be.

Dobava puloverjev za potrebe carinske
službe se bo izvajala na lokacije posamez-
nih carinarnic po Sloveniji: Celje, Dravo-
grad, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in
CURS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1997 in zaključek 31. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 11. 1997 do 9. ure,
na naslov Carinska uprava RS, prevzemnik
Erika Anderlic in Racic Karmen, Šmartin-
ska 130, 1523 Ljubljana, tel. 061/140-10-
44, int. 21-78, soba št. 709.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani kuverte mora biti na-
vedeno ime pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nad.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
oseba Irena Bera in Barbara Gašperlin,
Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-
44, int. 21-92, 22-77, faks 061/140-21-55,
sobi št. 720, 719.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 1. 1998.
Predviden datum objave dodelitve

naročila: 1. 12. 1997.
Carinska uprava RS

Ob-4666

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: KS Raka, kont. oseba Kralj Anton, Celi-
ne 3, Raka, tel. 0608/75-134.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Vin-
ske ceste.

3. Orientacijska vrednost naročila:
47,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: do
konca leta 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov Občina Krško, prevzemnik Niko
Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 0608/22-
771, faks 0608/22-221.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1997
ob 10.30 na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Niko Somrak, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
»E«!

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Niko Somrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-
771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: žiro račun KS Raka, na
račun številka: 51600-645-000-0050043.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 12. 1997.
KS Raka

Št. 0042/32-308/35-97 Ob-4718

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Renata Triler, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-51-11.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro

izvajalca za zavarovanje premoženja,
oseb in interesov MNZ.

3. Orientacijska vrednost naročila: pre-
mija v vrednosti 300,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 1. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov MNZ RS, prevzemnik ekspedit, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro izvajalca za zavarova-
nje premoženja, oseb in interesov MNZ, št.
308/35-97”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1997,
ob 9. uri, na naslovu: MNZ RS, Visoka poli-
cijsko varnostna šola, Ljubljana, odpiranje
vodi Nataša Grgasovič, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 1. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MNZ RS, kont. oseba Nata-
ša Grgasovič, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/172-51-11.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 11. 1997 za 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-35-97.

Ponudnik lahko dvigne dokumentacijo
na podlagi pisnega pooblastila o zastopanju
v dveh izvodih ter potrjenim virmanskim
nalogom o plačilu razpisne dokumentacije.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: MNZ RS, kont. oseba
Renata Triler, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/172-51-11.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 2. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 3672/97 Ob-4642

Naročnik Mestna občina Ljubljana, Mest-
na uprava, oddelek za stavbna zemljišča,
Tomšičeva 6, Ljubljana, oddaje javnih naro-
čil potom javnega razpisa o izbiri izvajalcev
brez omejitev za izvedbo reambulacij TTN
VM na območju MOL objavlja v skladu z
določili tretjega odstavka 42. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

osnove podatkov
o izidu javnega razpisa

Razpisno dokumentacijo je prevzelo de-
vet ponudnikov.

Naročnik je prejel štiri pravočasno pred-
ložene ponudbe ter je pred odpiranjem eno
ponudbo izločil, ker ni bila pravilno oprem-
ljena, od preostalih treh odprtih ponudb, je
naročnik eno izločil, ker je bila nepopolna.

Naročnik je med dvema pravočasno vlo-
ženima in pravilno opremljena ter popolni-
ma ponudbama izbral po objavljenih meri-
lih za ca. 64% delovišč kot najugodnejšega
izvajalca Geodetski zavod Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Šaranovičeva 12 ter za ca. 36%
delovišč LGB Ljubljanski geodetski biro,
Cankarjeva 1/IV, Ljubljana.

Naročnik ugotavlja, da so cene po izbra-
nih ponudbah identične z ocenjeno vred-
nostjo razpisanih del, roki pa se po posa-
meznih deloviščih gibljejo od 2,5 do 7 me-
secev.

Mestna občina Ljubljana

Ob-4643

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, kontaktna oseba
Ivan Petrovčič, tel. 064/681-536.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine:
a) dobava in montaža strojne opreme

za črpališče in ČN v Gorenji vasi,
b) dobava in montaža strojne opreme

za ČN v Poljanah,
c) izgradnja meteornih in sanitarnih

kanalov iz zazidalnega področja “Doben-
ska Amerika”,

d) izgradnja kanala S 1 (nadaljevanje).
3. Orientacijska vrednost naročila:

85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok in rok začetka in dokon-

čanja del: v 6 mesecih, predvideni začetek
15. 10. 1997 in zaključek 15. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis obstoječih meril za izbiro izbranih
ponudb: cena, plačilni pogoji, reference, do-
datne ugodnosti, kadri.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  8. IX.

1997 ob 12.30 na naslovu: Občina Gorenja
vas-Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas.

Število prispelih ponudb: devet.

najnižja cena najvišja cena

a) 19,659.170 SIT 27,106.539 SIT,
b) 15,450.120 SIT 19,969.789 SIT,
c) 26,008.872 SIT 52,355.426 SIT,
d) 3,376.188 SIT 5,355.087 SIT.

Podatki o izbranih najugodnejših ponud-
nikih:

A in B) “Hidroinženiring, d.o.o.,” Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila:

35,109.290 SIT.
C) “VGP” Kranj, Mirka Vadnova 5,

Kranj.
Vrednost dodeljenega naročila:

27,350.490 SIT.

D) “Lovaco” d.o.o., Prušnikova 95, Ljub-
ljana–Šentvid.

Vrednost dodeljenega naročila:
3,376.188 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 8. 8. 1997, Ob-3397.

Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 19. 9. 1997.
Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-4644

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, kont.
oseba Matiš Milan, tel. 069/55-201, faks
069/55-201, sejna soba.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela –
sanacija na lokalnih cestah po zimi
1996/97.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,774.357 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del 27. oktober
1997 in dokončanje del do 20. novembra

1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, kratek rok izgradnje,
zaupanje v izbranega ponudnika na podlagi
dosedanjega uspešnega sodelovanja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 17.
oktobra 1997 ob 10. uri na naslovu Občina
Kuzma, Kuzma 24, Kuzma.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 19,431.980 SIT, najvišja cena:
20,208.304 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega naro-
čila: (Ur. l. RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. oktober 1997.

Občina Kuzma
Št. 360-1-97 Ob-4645

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in 57/94),
40. člena statuta Občine Škocjan (Ur. l. RS,
št. 29/95) ter predloga komisije za izbor
najugodnejšega izvajalca objavljam

sklep
o izbiri najugodnejšega izvajalca

za izvedbo obnovitvenih del v zimi
poškodovane lokalne ceste od R-332 -
Spodnje Laknice–Krsinji vrh za vas

Gornjo Staro vas.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škocjan, Škocjan 67, tel. faks
068/76-310.

2. Predmet javnega naročila: izvedba ob-
novitvenih del v zimi poškodovane lokalne
ceste od R-332 – Spodnje Laknice–Krsinji
vrh za vas Gornjo Staro vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok pričetka in dokončanja del: pri-
četek predvidoma 15. oktobra, dokončanje
do 31. oktobra 1997.

5. Na javni razpis je v zakonitem roku
prispelo 5 ponudb.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
javno odpiranje ponudb je bilo v sredo
8. 10. 1997, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Škocjan.

7. Upoštovaje reference na istovrstnih
delih, rok izgradnje ter ceno je bila na pred-
log strokovne komisije za izbor kot naju-
godnejši izvajalec razpisanih del izbrana fir-
ma Gradnje, d.o.o., Boštanj, Dol. Boštanj
138, 8294 Boštanj.

Občina Škocjan
župan

Št. 006-1/97 Ob-4646

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je študija o
možnih koridorjih za tovorni promet z
analizo možne kontrole na vstopih na ko-
ridorje (mejni prehodi).

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja del je 25. 11.
1997.

5. Ponudnik je bil izbran na podlagi me-
ril podanih v 6. točki razpisa.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 22.
septembra 1997 ob 14. uri v prostorih Mini-
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strstva za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana, v sobi št. 601.

Prispeli sta 2 veljavni ponudbi, najnižja
cena 2,900.000 SIT, najvišja cena:
3,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 56, dne 12. IX. 1997, pod ozna-
ko Ob-3856.

Predvideni datum dodelitve javnega na-
ročila je 3. 11. 1997.

Ob-4647

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je študija o
vzpostavitvi linij spremljanega kombini-
ranega prometa za potrebe tranzita pre-
ko Slovenije in analize ekonomske upra-
vičenosti.

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja del je 25. 11.
1997.

5. Ponudnik je bil izbran na podlagi me-
ril podanih v 6. točki razpisa.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo
22. septembra 1997 ob 14. uri v prostorih
Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4, Ljubljana, v sobi št. 601.

Prispeli sta 2 veljavni ponudbi, najnižja
cena 2,900.000 SIT, najvišja cena:
3,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 56, dne 12. IX. 1997, pod ozna-
ko Ob-3857.

Predvideni datum dodelitve javnega na-
ročila je 3. 11. 1997.

Ob-4648

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je izdelava
strokovne podlage za dokument Resolu-
cija prometne politike Republike Slove-
nije.

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja del je 25. 11.
1997.

5. Ponudnik je bil izbran na podlagi me-
ril podanih v 6. točki razpisa.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo
22. septembra 1997 ob 14. uri v prostorih

Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4, Ljubljana, v sobi št. 601.

Prispeli sta 2 veljavni ponudbi, najnižja
cena 2,950.000 SIT, najvišja cena:
4,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 56, dne 12. IX. 1997, pod ozna-
ko Ob-3855.

Predvideni datum dodelitve javnega na-
ročila je 3. 11. 1997.

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-4649

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Tone, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel.
061/778-384, 777-697, faks 061/777-697.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za iz-
vedbo zemeljskih, gradbenih in kanaliza-
cijskih del pri gradnji kanalizacije Škr-
janče, Mrzlo Polje – I. faza, kanali A, A1,
A2 in A3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 15. 9.
1997 in zaključek 15. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference pri izvajanju tovrstnih
delih, ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Občina Ivančna Gori-
ca, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na 17,725.945 SIT, najvišja cena 26,845.376
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 50  z dne 18. VIII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. 10. 1997.

Občina Ivančna Gorica

Ob-4650

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Ivan Hrovatič, Seidlova c. 1, Novo mesto,
tel. 068/317-234, faks 322-731.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja II. etape
1. faze lokalne ceste Dolž–Pangrč grm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodnejša cena, boljše reference
podjetja in vodje del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.
1997, ob 9.30, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 15,188.195 SIT, najvišja cena 15,402.239
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 24. 10. 1997.

Št. 347-30/95-21 Ob-4651

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Blatnik  Ana, Seidlova c. 1, Novo mesto,
tel. 068/317-201, faks 322-731, soba št. 32/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalne ceste
L 5812 Ajdovec–Brezova reber – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ugodnejša cena, boljše reference
podjetja in vodje del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.
1997, ob 9, na naslovu: Mestna občina No-
vo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 6,898.270 SIT, najvišja cena 7,194.478
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997; Ob-3729.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 24. 10. 1997.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4652

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ribnica, kont. oseba Levstek
Alojz, Gorenjska c. 3, Ribnica, tel. 061/861-
090, faks 861-091, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Ribnica–glavni zbiralnik »S« in ka-
nal »F3«, »E«, Gorenjska cesta–Inles, –
I.  faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 10.
1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Ribnica,
Gorenjska cesta 3, Ribnica.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na 13,065.814,71 SIT (skupaj s 3% P.D.),
najvišja cena 23,601.399,40 SIT (skupaj s
3% P.D.).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997; Ob-3677.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 24. 10. 1997.

Občina Ribnica

Ob-4672

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel./faks 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega naročila so gradbena
dela: izgradnja vodovoda Srednja vas–
Gričice.

3. Vrednost naročenih del je 24,773.643
SIT.

4. Rok začetka del je 66 dni po podpisu
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika so meri-
la navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.

7. Izbira izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), datum objave javnega razpi-
sa 26. 9. 1997, Ob-4073. Predvideni datum
objave dodelitve janega naročila 7. 11.
1997.

Občina Semič

Št. 2.0.-4279/97 Ob-4673

Na podlagi drugega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana -
Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144 (int.
24-71) faks 13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD in PZI

sanacije podpornega zidu od KM 539 +
926 do KM 540 + 262 proge Zidani most–
Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,047.500 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec ali 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena.
Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana
Infrastruktura

Št. 7205 Ob-4674

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

izid javnega razpisa
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev za izdelavo raziskav, študij in

projektne dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 41/97)

1. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana je objavil v
Uradnem listu RS, št. 41 z dne 11. VII. 1997
javni razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti izvajalcev za izdelavo raziskav,
študij in projektne dokumentacije.

2. Do roka oddaje ponudb (4. 9. 1997 do
12. ure) je prispelo na naslov naročnika 14
ponudb.

3. Javno odpiranje ponudb je bilo izve-
deno 5. 9. 1997 ob 9. uri.

4. Priznanje sposobnosti je bilo s skle-
pom z dne 16. 10. 1997 pod številko 6337/97
dodeljeno:

a) Sposobnost za izdelavo raziskav, štu-
dij in projektne dokumentacije vodovodne-
ga in kanalizacijskega omrežja, črpališč, vo-
dohranov, čistilnih naprav in ostalih objek-
tov v sklopu vodovodnega in kanalizacij-
skega sistema (sposobnost za izdelavo vseh
razpisanih nalog) se prizna naslednjim po-
nudnikom:

1. PUV, d.d., Nizke in vodne gradnje,
Lava 11, Celje,

2. Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva
95, Ljubljana.

3. IEI, Inštitut za ekološki inženiring,
d.o.o., Jadranska 28, Maribor;

b) Sposobnost za izvajanje posameznih
nalog s področja razpisanih del se prizna
naslednjim ponudnikom:

1. PNZ, d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana –
za izdelavo manj zahtevnih del s področja
projektiranja;  (Presojo zahtevnosti naloge
izvede in določi naročnik pred odločitvijo
o izvedbi razpisa za oddajo posamezne na-
loge).

2. IBE, d.d., Hajdrihova 4, Ljubljana –
za izdelavo raziskav, študij in projektne do-
kumentacije s področja čistilnih naprav;

3. dr. Duhovnik, d.o.o., Seničica 17B,
Medvode – za izdelavo raziskav, študij in
projektne dokumentacije s področja čistil-
nih naprav.

4. Geološki zavod Ljubljana, IGGG, p.o.,
Dimičeva 14, Ljubljana – za izdelavo razi-
skav in meritev s področja hidrogeologije,
geomehanike, geofizike in inženirske teh-
nologije za potrebe vodovodnega in kanali-
zacijskega sistema z objekti.

5. Sklep o priznanju sposobnosti prične
veljati 15. dan po sprejemu in velja za ob-
dobje enega leta.

Št. 7205 Ob-4675

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

izid javnega razpisa
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za dela pri gradnjah in
obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97 in 43/97)

1. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana je objavil v
Uradnem listu RS, št. 41 z dne 11. VII. 1997
s popravkom v št. 43 z dne 18. VII. 1997
javni razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti izvajalcev za dela pri gradnjah in
obnovah.

2. Do roka oddaje ponudb (4. 9. 1997 do
12. ure) je prispelo na naslov naročnika 31
ponudb.

3. Javno odpiranje ponudb je bilo izve-
deno 5. 9. 1997 ob 10. uri.

4. Priznanje sposobnosti je bilo s skle-
pom z dne 16. 10. 1997 pod številko 6338/97
dodeljeno:

a) Sposobnost izvajalcem za dela pri
gradnjah in obnovah vodovodnega in kana-
lizacijskega omrežja, vključno z gradnjo in
obnovo črpališč, vodohranov, čistilnih na-
prav in ostalih objektov v sklopu vodovod-
nega in kanalizacijskega sistema (sposob-
nost za izvajanje vseh razpisanih nalog) se
prizna naslednjim ponudnikom:

1. CMC Inženiring, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,

2. PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
3. Prenova Gradbenik, d.o.o., Stanežiče

39, Ljubljana-Šentvid,
4. GPG, d.d., Emonska 8, Ljubljana,
5. Hidrotehnik, p.o., Slovenčeva 97,

Ljubljana,
6. Komunalna operativa, d.d., Povšetova

8, Ljubljana,
7. Komunalne gradnje, d.o.o., C. na Kr-

ko 7, Grosuplje;
b) Sposobnost za izvajanje posameznih

nalog s področja razpisanih del se prizna
naslednjim ponudnikom:

1. Za izvajanje gradbenih del s področja
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z
objekti:

– Vodnogospodarsko podjetje, p.o., Tr-
dinova 23, Novo mesto

– Krti, d.o.o., na Dolih 21, Ljubljana.
2. Za izvajanje objektov na vodovodnem

in kanalizacijskem sistemu:
– SGP Primorje, p.o., Vipavska c. 3, Aj-

dovščina,
– SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
– Gradbinec, p.o., Nazorjeva 1, Kranj.
3. Za izvajanje vodovodnega omrežja z

objekti:
– IMP Promont Montaža, d.o.o., Pot k

sejmišču 30, Lj. Črnuče,
– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, Ljub-

ljana.
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4. Za izvajanje kanalizacijskega omrež-
ja z objekti:

– SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana.
5. Sklep o priznanju sposobnosti prične

veljati 15. dan po sprejemu in velja za ob-
dobje enega leta.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Ob-4676

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Jan-
ko Hamler, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
061/321-140.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela; gradbena, obrtniška in instalacijska
dela za prizidek k Domu Ajda v Libeličah.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
28,531.124 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 10. 1997, zaključek 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, ostale ugodnosti (možnost krediti-
ranja).

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 353-24/96 Ob-4677

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Lenart, kontaktna oseba: Edo
Zorko, dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih goricah, soba št. 25/II., tel.
062/724-256, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: zemeljska,
gradbena in montažna dela.

Navedba vsebine: obnova vodooskrb-
nega sistema Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,000.000
SIT.

Objava razpisa je bila 8. 8. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 10. 1997, dokon-
čanje: 30. 4. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je odločitev o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika sprejel upošteva-
joč primerjavo prispelih ponudb in cen po-
sameznih ponudnikov ter ostalih meril za
izbor, ki jih je navedel v javnem razpisu
oziroma razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
8. 9. 1997 ob 12.30 na naslovu: Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Sloven-
skih goricah.

Število prispelih ponudb: 6, najvišja ce-
na: 69,323.366,37 SIT, najnižja cena:
46,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člena zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 8. VIII.
1997; Ob-3392.

Ime in podpis naročnika objave: Slavko
Kramberger, dr. vet. med. župan občine.

Občina Lenart

Št. 03/12581/97 Ob-4678

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago-grad-
bena dela.

Predmet javnega naročila: zamenjava
klimatskih naprav rajonske centrale
Dravlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Pričetek del: 1. 11. 1997 in zaključek
del 1. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 10.
1997, ob 9.30 na naslovu: Telekom Slove-
nije p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 6; najnižja ce-
na: 13, 676.616,54 SIT; najvišja cena:
27,083.663 SIT.

Podatki o izbranem  najugodnejšem po-
nudniku: Klimahit inženiring, Aleševčeva
74, Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila:
13,684.334,38 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997; Ob-3875.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Ob-4679

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrsvo za
promet in zveze, uprava RS za zračno
plovbo, kont. oseba Jure Dežman, Kotniko-
va 19a, 1000 Ljubljana, tel. 173-47-20, faks
131-60-35, soba št. 15.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– dobava in montaža klimatskega si-

stema za tehnično sobo centra za nadzor
zračnega prometa,

– dobava in montaža dodatnega kli-
matizacijskega sistema za hlajenje naprav
operativne sobe centra za nadzor zračne-
ga prometa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 7 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 27. 10. 1997 in/ali zaključek 15. 11.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb do bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: fiksna cena za predmet razpisa,
reference ponudnika za podobna dela, rok
dobave, intervencijski čas servisiranja, ga-
rancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 10.
1997, ob 10. uri na naslovu: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet in zveze, upra-
va RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
8,096.478,80 SIT, najvišja cena 8,717.466
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 26. 9. 1997; Ob-4047.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 40310/0038/97 07 Ob-4680

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/220-13-14, faks 062/220-12-
93, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev vetrolova v
objektu Narodni dom Maribor, Kneza
Koclja 9.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 6,500.000
SIT, objava v petek, 3. 10. 1997.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997 ob 9. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 5,489,359 SIT, najvišja cena 6,941.508
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

oddelek za družbene dejavnosti

Ob-4681

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vrhnika, Andrej Treven, dipl.
inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-
121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: odprava posledic zi-
me na cestah Smrečje in Bevke.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.
1997 ob 14. uri na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na 6,156.597 SIT, najvišja cena 6,965.762
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 3. 11. 1997.

Občina Vrhnika

Št. 05/113-97 Ob-4682

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/219-533, faks
061/222-633.

2. Predmet javnega naročila: storitve in
gradbena dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
plavajoče potopne stene pred turbinski-

mi natoki HE Vrhovo, izdelava projektne
dokumentacije ter izvedba gradbenih del.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,500.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže po-
topne stene na HE Vrhovo je do konca leta
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: tehnič-
no tehnološka rešitev, krajši rok izvedbe,
garancija za izvedena dela, fiksnost cene in
nižja cena izvedbe.

Izbran je bil ponudnik EKO, d.o.o., Sta-
nežiče 26, Ljubljana-Šentvid.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje prispelih ponudb je bilo
30. 9. 1997 ob 11. uri.

Pravočasno je dostavilo svoje ponudbe
sedem ponudnikov od desetih, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

Najnižja cena: 9,638.000 SIT, najvišja
cena: 32,603.090 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca (18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila v Uradnem listu RS, dne 30. 10.
1997.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-4683

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, kont.
oseba Mencigar Jože, Kopališka 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-600, faks 31-401.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava tovornega av-

tomobila s kiper nadgradnjo in predpri-
pravo za priklop snežnega pluga.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 15. 10. 1997
in zaključek 15. 12. 1997.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
16. 10. 1997, ob 12.15 na naslovu: Komu-
nala, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na 12,785.825 SIT, najvišja cena 15,112.226
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. 10. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 24. 10. 1997.

Komunala d.o.o., Murska Sobota

Št. 88/97 Ob-4684

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Krajevna skupnost Voličina, Sp. Voliči-
na 77, Voličina.

2. Predmet javnega naročila:
I. Modernizacija krajevne ceste Za-

vrh–Gradenšak–Sp. Voličina,
II. Modernizacija krajevne ceste Za-

vrh–Bezgovec.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– pod I. točko: okvirno 12,000.000 SIT,
– pod II. točko: okvirno 5,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka in dokončanja

del:
– pričetek: jesen 1997,
– končanje: v letu 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v javnem razpisu.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 9.

1997, ob 14. uri v prostorih KS Voličina.
Število prispelih ponudb:
– pod I. točko: 3,
– pod II. točko: 3.
Najnižja cena:
– pod I. točko: 19,776.908 SIT – 5% ko-

mercialnega popusta,
– pod II. točko: 6,326.980,20 SIT – 10%

komercialnega popusta.
Najvišja cena:
– pod I. točko: 24,016.638,38 SIT – 10%

komercialnega popusta,
– pod II. točko: 6,437.500 SIT – 3% ko-

mercialnega popusta.
7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro

izvajalca.
8. Datum in številka objave: Ur. l. RS,

št. 51 z dne 22. VIII. 1997.
9. Ime in podpis naročnika objave jav-

nega naročila: Franc Jurša, predsednik sve-
ta KS Voličina.

Krajevna skupnost Voličina

Ob-4685

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kont.
oseba Suzana Dolar, dipl. ek., Gosposvet-
ska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-031/211,
faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev prostora ob
kotlovnici Bolnišnice Slovenj Gradec.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 15,000.000
SIT.

4. Dobavni rok: 1,5 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbrani ponudnik GG – PE Grad-
nje Slovenj Gradec je na podlagi meril do-
segel najvišje število točk.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  18. 9.
1997 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.
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Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 18,894.450,30 SIT, najvišja cena
23,152.523,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 52, z dne 29. VIII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-4686

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu,
kont. oseba Anton Kirič, Miklavž pri Ormo-
žu, Miklavž pri Ormožu, tel. 716-101.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Miklavž–Kajžar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, rok
za dokončanje del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997, ob 9. uri na naslovu: Krajevna skup-
nost Miklavž pri Ormožu, Miklavž pri Or-
možu 35, Miklavž pri Ormožu.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 6,017.905,90 SIT, najvišja cena
7,110.693 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 56, z dne 12. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 11. 1997.
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Ob-4687

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: KS Sv. Andraž v Slovenskih goricah,
Vitomarci 71, Vitomarci, tel./faks 062/757-
333.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
sekundarnega vodovoda in hišnih pri-
ključkov.

3. Orientacisjka vrednost naročila:
13,944.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po po-
godbi – etapna izgradnja.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, najugodnejši plačilni pogoji, izgrad-
nja po etapah.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
javno odpiranje ponudb je bilo 16. 10. 1997
ob 9. uri na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 13,944.000 SIT, najvišja cena
18,263.909,80 SIT.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 3. 10. 1997, Ob-4211 ter popravek
10. 10. 1997, Ob-4346.

Krajevna skupnost
Sv. Andraž v Slovenskih goricah

Ob-4688

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Logatec, kont. oseba: Ivan Po-
valej, Tržaška c. 15, soba 19, Logatec, tel.
061/741-270, faks 061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: sanacija lo-
kalnih cest v Občini Logatec.

3. Orientacijska vrednost naročila: ok-
virna vrednost del: 10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: priče-
tek del: november 1997, končanje del: no-
vember 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– najnižja ponudbena cena za izvedbo

del,
– ugodni plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika glede

dosedanjega opravljanja del,
– rok izvedbe razpisanih del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.

1997 na naslovu naročnika.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-

na: 8,845.088 SIT, najvišja cena:
15,232.554,10 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61, z dne 3. X. 1997, Ob-4220.

Občina Logatec

Ob-4689

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija Mullaye-
ve hiše.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 20,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: definirano po pogodbi.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodni plačilni pogoji, domači iz-
vajalec, ugodna cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.
1997, ob 13. uri na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 12, najnižja ce-
na 19,107.259,15 SIT, najvišja cena
29,834.500,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 57, z dne 19. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 3. 11. 1997.

Ob-4690

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Zaplana, Gačnik – razbremenilnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do konca leta 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodni plačilni pogoji, ugodna ce-
na.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997, ob 13. uri na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na 35,629.509,80 SIT, najvišja cena
50,711.611,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 56, z dne 12. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 3. 11. 1997.

Občina Vrhnika
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Ob-4691

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka:  Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva 6,
Ljubljana, 212-838, faks 1312-327.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine:
a) izvedba gradbenih in obrtniško-in-

stalacijskih del,
b) dobava in montaža opreme in drob-

nega inventarja za upravo in stanovanj-
sko skupino Vzgojnega zavoda Preddvor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 22. 10. 1997 in/ali zaključek 19. 12.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

a) za GOI dela; Gradnje Kranj, M. Vad-
nova 1, Kranj,

b) za opremo; Lik Atlas, Vurnikova 2,
Ljubljana.

Izbrana ponudnika sta cenovno najugod-
nejša in z ustreznimi referencami.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  20. 10.
1997 ob 12.30 na naslovu: Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, naročnik: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 4;
najnižja cena:
a) 9,439.220 SIT,
b) 9,784.940 SIT,
najvišja cena:
a) 10,329.050 SIT,
b) 10,619.805 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 347-16/97-232 Ob-4692

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ilirska Bistrica, kont. oseba
Franc Keš, inž., Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, tel. 067/41-361, faks 067/41-284,
soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) rekonstrukcija odseka lokalne ceste

L 3221 Studena Gora–Pavlica,

b) rekonstrukcija lokalne ceste L 3227
Sušak–Fabci,

c) rekonstrukcija odseka lokalne ceste
L 3211 Zarečje–Brce,

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 13,607.000 SIT,
b) 26,022.000 SIT,
c) 15,753.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:

3 mesece ali 90 dni, začetek 10. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja ponudbena cena,
– za ference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 9. 1997

ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Število prispelih ponudb 14,
najnižja cena:
a) 11,868.530 SIT,
b) 19,099.809 SIT,
c) 12,913.951 SIT,
najvišja cena
a) 12,635.392 SIT,
b) 26,389.117 SIT,
c) 14,699.792 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 51 z dne 22. IX. 1997,
št. 232, Ob-3570.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 108-4/97-21 Ob-4693

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Blatnik Ana, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-201, faks 068/322-731, soba št.
32/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacije in obnove
lokalnih cest na območju Mestne občine
Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 29,800.000
SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ugodnejša cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.

1997 ob 12.30 na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 48,623.210 SIT, najvišja cena
52,880.304 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997,
Ob-3961.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4694

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-

ročnika: Sklad stavbnih zemljišč občine Čr-
nomelj, kont. oseba Vinko Kunič, Trg svo-
bode 3,  Črnomelj, tel. 068/52-040, 51-363,
faks 51-117, soba št. 24, e-mail obcina.cr-
nomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) prometna ureditev naselja Vrano-

vič,
b) ureditev parkirišča “Kobetičev

grad”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 15,000.000 SIT,
b) 5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 6. 10. 1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najvišja cena 0 točk, vsaka na-
slednja nižja 3 točke več, najslabše referen-
ce 0 t, naslednje boljše reference +2 t, naj-
daljši rok izvedbe 0 t, vsak naslednji krajši
+2 t, najslabša bančna garancija za resnost
ponudbe 0 t, vsaka naslednja boljša +1 t,
isto za garancijo za dobro izvedbo del. Ko-
likor imata dve ponudbi isto število točk
lahko naročnik izbere tudi do 10% dražjega
ponudnika, če ima boljše reference in dose-
danje sodelovanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  26. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, Črnomelj.

Število prispelih ponudb:
a) 2,
b) 3.
najnižja cena:
a) 23,428.094,40 SIT,
b) 8,623.175,50 SIT.
najvišja cena:
a) 25,197.348 SIT,
b) 10,514.338 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 1. VIII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Občina Črnomelj
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Št. 1/97 Ob-4695

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Kot najugodnejši ponudnik za izved-

bo gradbeno-obrtniških in instalacijskih
del na objektu OŠ Gorišnica z večnamen-
sko dvorano in vrtcem – I. faza se izbere
Gradis GP Gradnje Ptuj, d.d.

Naročnik Občina Gorišnica je v Ur. l.
RS, št. 41/97 objavila javni razpis za izbiro
izvajalca za izvedbo gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del OŠ Gorišnica z večnamen-
sko dvorano in vrtcem – I. faza.

Na javni razpis je prispelo 8 veljavnih
ponudb.

Komisija za vodenje postopka javnega
naročila je izvedla postopek v skladu z
zakonom o javnih naročilih ter pripravila
poročilo z oceno ustreznosti in kakovosti
ponudb.

Komisija je ugotovila, da ponudba št.
169/97 – MU, z dne 11. 8. 1997 podjetja
Gradis GP Gradnje Ptuj, d.d., najbolj ustreza
objavljenim merilom za izbiro ponudbe, ki
so bila določena z razpisno dokumentacijo.

Pri oceni ponudb je komisija upoštevala
vsa merila.

S tem je sklep utemeljen.

Št. 4/97 Ob-4696

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri izvajalca

1. Kot najugodnejši ponudnik za moder-
nizacijo krajevne ceste v Gruškovcu se
izbere CP Maribor.

Naročnik Občina Gorišnica je v Ur. l.
RS, št. 54/97 objavila javni razpis za izbiro
modernizacijo krajevne ceste v Gruškovcu.

Na javni razpis so prispele 3 veljavne
ponudbe.

Komisija za vodenje postopka javnega
naročila je izvedla postopek v skladu z
zakonom o javnih naročilih ter pripravila
poročilo z oceno ustreznosti in kakovosti
ponudb.

Komisija je ugotovila, da ponudba št.
Š-954/97 M/B, CP Maribor najbolj ustreza
objavljenim merilom za izbiro ponudbe, ki
so bila določena z razpisno dokumentacijo.

Pri oceni ponudb je komisija upoštevala
vsa merila.

S tem je sklep utemeljen.
Občina Gorišnica

Št. 110-1/93 Ob-4719A

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-95, faks 178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: cestna razsvetljava
v kraju Grič in Prigorica (prehodi za
pešce).

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 10. 1997 in zaključek 10. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  14. 8.
1997, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 7,866.012 SIT, najvišja cena: 7,867.792
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 44-45/97, z dne 25. VII.
1997, št. 110-1/97, Ob-3198A.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719B

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-87, faks 178-81-23, soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zaporni sloji in povr-
šinske prevleke–tankoslojne na M 11/351,
R 365/1347 in R 351/1299.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 9. 1997 in zaključek 25. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  13. 8.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 23,216.509 SIT, najvišja cena:
33,972.835 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 41/97, z dne 11. VII. 1997,
št. 110/97, Ob-2986L.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719C

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazov na
R 321c/1129 Sorica–Petrovo brdo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 30. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  13. 8.
1997, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 35,810.753 SIT, najvišja cena:
44,290.813 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 41/97, z dne 11. VII. 1997,
št. 110-1/97, Ob-2986K.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719Č

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Savo Dolinko v Mojstrani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 30. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  11. 8.
1997, ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 38,786.190 SIT, najvišja cena:
48,893.812 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 41/97, z dne 11. VII. 1997,
št. 110-1/97, Ob-2986H.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719D

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija podvoza v
Harijah skupno s podpornim zidom na
cesti R 381/1379 v km 6+700.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in zaključek 15. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  10. 9.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 34,742.326 SIT, najvišja cena:
39,763.376 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave ponovnega jav-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 51/97, z dne 22.
VIII. 1997, št. 110-1/97, Ob-3594B.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719E

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž

Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja mostu čez
Mirno v Puščavi pri Mokronogu na
R 326/1162 v km 3.920.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 20. 4. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  11. 8.
1997, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 27,393.528 SIT, najvišja cena:
40,595.957 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave ponovnega jav-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 41/97, z dne
11. VII. 1997, št. 110-1/97, Ob-2986F.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719F

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja treh mostov
čez inundacije Mure in rek. ceste
R 351/1302 od km 5.240 do km 5.990 pri
Veržeju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
144,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in zaključek 15. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  25. 8.
1997, ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 151,862.823 SIT, najvišja cena:
217,133.889 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave ponovnega jav-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 44-45/97, z dne
25. VII. 1997, št. 110-1/97, Ob-3198E.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719G

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja nadomest-
nega mostu čez Gračnico v Dežnem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 31. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  26. 8.
1997, ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 35,528.792 SIT, najvišja cena:
40,227.774 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave ponovnega jav-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 44-45/97, z dne
25. VII. 1997, št. 110-1/97, Ob-3198H.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719H

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-86, faks 178-81-23, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
na Mangart R 301a /1019 od km 3.950 do
km 5.850.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 10. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  25. 8.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 25,844.682 SIT, najvišja cena:
29,712.770 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 44-45/97, z dne 25. VII.
1997, št. 110-1/97, Ob-3198D.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719I

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-87, faks 178-81-23, soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev R
345/1281 Črnolica od km 9.030 do km
10.095, prepl. R 338/1239 Mestinje–Golo-
binjek od km 8.945 do km 9.947, prepl. R
338/1241 Bistrica–Bizeljsko od km 0.437
do km 1.430.

3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1997 in zaključek 20. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  18. 8.
1997, ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 70,762.730 SIT, najvišja cena:
74,886.662 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 43/97, z dne 18. VII. 1997,
št. 110-1/97, Ob-3080A.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Št. 110-1/93 Ob-4719J

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-87, faks 178-81-23, soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
M 10-10 Bača–Godovič (Kalce–Robič) od-
sek 1037, 1036.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 20. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  18. 8.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 104,840.150 SIT, najvišja cena:
157,116.498 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 43/97, z dne 18. VII. 1997,
št. 110-1/97, Ob-3080B.

Predviden datum objave dodelitve
naročila: 3. 11. 1997.

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-4720

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,
Hacquetova 17, tel. 137-53-75 (centrala),
faks 137-54-13.

2. Predmet javnega naročila: obnova zu-
nanjosti in strehe glavne stavbe na Hac-
quetovi 17 ter izvedba nove strehe nad
vetrolovom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,100.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 20. 10. 1997 in dokončanje 25. 11.
1997.

5. Utemeljitev izbire pondunika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, rok izvedbe, reference in
druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 10.
1997 ob 9. uri na naslovu: Kmetijski inštitut
Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 14,540.141,70 SIT, najvišja cena
25,930.884 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 56/97, z dne 12. IX. 1997,
Ob-3790, št. 08-42-4/97.

Kmetijski inštitut Slovenije

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-4634

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 naročni-

ka: Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba dr.
Bogdan Glumac, Jamova 39, Ljubljana, tel.
188-54-50 (centrala), faks 061/161-23-35.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čitalec slikovnih

plošč s pripadajočo programsko in stroj-
no opremo.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
11,781.437 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: v skladu s 3. in 4. točko 55. člena
in 56. členom zakona o javnih naročilih je
bilo naročilo oddano brez javnega razpisa.

Institut »Jožef Stefan«,
Ljubljana

Ob-4635

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 naročni-

ka: Javno podjetje Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o., kontaktna oseba Drago Požun,
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, tel.
0608/71-100, faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
parnih blokov TA1 in TA2.

Navedba vsebine: sanacija razpok na
ohišju parne turbine Jugoturbina in pre-
litje ležajev turbin in generatorjev.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
151.950 DEM v tolarski protivrednosti.

4. Rok izvedbe del: 5. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Sklep o pričetku javnega naročila je bil

sprejet na podlagi ugotovitev revizije par-
nih blokov TA 1 in TA 2 ter zaključkov
pripadajočih poročil. Ker so v tem primeru
nastopili razlogi, ki jih kot naročnik nismo
mogli predvideti, dela pa je nujno izvesti v
najkrajšem času, kar ne dopušča, da se upo-
števajo roki za izvedbo javnega razpisa, so
bila dela oddana neposredno. Hkrati pa je
lahko izvajalec sanacijskih del samo pod-
jetje ABB Tvornica Energetskih Postroje-
nja, d.o.o., Mala Švarča 155, Karlovac, Hr-
vaška, kateri je tudi dobavitelj parnih turbin
in je edini usposobljen za izvedbo dobav in
storitev javnega naročila sanacijskih del, ki
razpolaga z zahtevano tehnično opremo in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 67 – 30. X. 1997 Stran 5281

ustreznimi strokovnimi kadri ter je nosilec
tehnologije.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prvi odstavek 55. člena, 3,7 točke
(ZJN).

Javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 310/15-1997 Ob-4671

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, kranj,
objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

za spomeniško varstveno akcijo
Taborišče Ljubelj

Izbrana je ponudba Nigram, d.o.o., Sna-
kovška 12, Križe, Tržič.

Vrednost sprejete ponudbe znaša
2,965.061 SIT.

Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Kranju

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 1. skupščine delničarjev del-
niške družbe SGP Pomgrad, d.d., Murska
Sobota, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 65, z dne 24. X. 1997, Ob-4605,
Št. 1883/97, se podpis na koncu besedila
pravilno glasi: Splošno gradbeno podjetje
Pomgrad Murska Sobota, d.d.

Uredništvo

Ob-4706

Na podlagi 6. točke, tretji odstavek sta-
tuta družbe Kovinske industrije KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, objavlja uprava družbe

dopolnitev dnevnega reda za
1. sejo skupščine družbe Kovinske

industrije KLS, d.d., Ljubno ob Savinji
sklicano za dne 28. 11. 1997 ob 12. uri,

objavljeno v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
24. X. 1997.

Doda se izpuščena 8. točka, ki glasi:
8. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se ime-

nuje za leto 1997 revizijska družba RIPRO,
družba za revizijo, podjetniško svetovanje in
razvoj, d.o.o., Efenkova 61, Velenje.

Kovinske industrije KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji

uprava družbe

Ob-4697

Na podlagi določila 6.5. statuta delniš-
ke družbe LIP lesna industrija Bled, zača-
sna uprava družbe LIP lesna industrija
Bled, d.d., Bled, Ljubljanska 32, vabi del-
ničarje na

2. zasedanje
skupščine družbe,

ki bo v četrtek 4. decembra 1997 s pri-
četkom ob 12. uri v prostorih predavalnice
LIP Bled, na Bledu, Ljubljanska c. št. 27.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Začasna uprava odpre skupščino in ugo-

tovi, da je skupščina sklepčna in da lahko
zaseda.

Začasna uprava obvesti skupščino o no-
tarju, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine in verifikacijsko komisi-
jo po predlogu začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta.

3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: predsednik seznani

skupščino s predlaganim dnevnim redom.
4. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu LIP Bled, d.o.o., za leto 1996.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: za-

časni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1996 v predloženem besedilu.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se letno poročilo LIP Bled, d.o.o., za leto
1996 v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička leta 1993, 1994, 1996 in pokrivanju
izgube leta 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se predla-
gana uporaba dobička za leta 1993, 1994,
1996 ter pokrivanje izgube za leto 1995, in
sicer:

– za rezerve 332,298.266,51 SIT,
– izguba iz leta 1995 v višini

143,342.000 SIT ostane nepokrita.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: izvoli se nadzorni svet v predlagani
sestavi:

  1. Niko Bevk,
  2. Jože Kovač,
  3. Zlatko Kavčič,
  4. Gorazd Trček.
7. Spremeni se sejnina za člane nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: določi se sejnina članom nadzornega
sveta v bruto znesku v predlagani višini, in
sicer:

– za člane 30.000 SIT,
– za predsednika 45.000 SIT.
8. Vprašanja in pobude.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo pri LIP Bled na
dan 14. 11. 1997. Pooblastilo mora biti pi-
sno in deponirano na sedežu družbe vsaj 10
dni pred zasedanjem skupščine. Predstav-
nik pravne osebe mora predložiti izpisek iz
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
fizična oseba pa verodostojen osebni doku-
ment.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima vsak delničar ali njegov poob-
laščenec, ki pisno prijavo dostavi družbi
osebno ali s priporočeno pošto najkasneje
3 dni pred sejo, torej vključno do 1. 12.
1997, na naslov LIP Bled, d.d., Ljubljanska
32, 4260 Bled, z oznako “Za skupščino”.

Predavalnica bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja. Delničarje prosimo, da
se zaradi ugotavljanja prisotnosti udeležen-
cev in prevzema glasovnic zglasijo na me-
stu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
zasedanjem skupščine in pravočasno zase-
dajo mesta v predavalnici.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošnem sek-
torju na sedežu družbe LIP Bled, d.d., na
Bledu, Ljubljanska 32, vsak delovni dan pri
Jelki Kunej od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v splošnem sek-
torju delniške družbe.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
bosta o utemeljenih predlogih sprejela svo-
ja stališča in bosta o eventualnih spreminje-
valnih predlogih obvestila delničarje naj-
pozneje 12 dni po objavi sklica skupščine.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% zastopanega osnov-
nega kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom istega dne pol ure po prvem sklicu na
mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
LIP Bled, d.d.,

začasna uprava

Št. 910/97 Ob-4699

Na podlagi B točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Aero, d.d., in v skla-
du z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah, sklicujem

1. skupščino
delniške družbe Aero, d.d.,

ki bo v petek, 5. 12. 1997, na sedežu
družbe Ipavčeva ulica 32, Celje, s pričet-
kom ob 12. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje po-
ročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
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zornega sveta se sprejme predlagano letno
poročilo družbe za leto 1996.

5. Sklep o razporeditvi dobička za pos-
lovni leti 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta, se sprejme sklep, da se dobi-
ček družbe za poslovni leti 1995 in 1996 z
revalorizacijo dobička, kar skupaj znaša
28,096.978,57 SIT razporedi v rezervne
družbe.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto

1997.
Predlog sklepa: na predlog za časnega

nadzornega sveta se za pooblaščenega revi-
zorja za leto 1997 imenuje revizijska hiša
RFR-Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.

8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina je sklenila, da
se v skladu z določili statuta družbe za čla-
ne nadzornega sveta predstavnike delničar-
jev izvolijo:

  1. Zupančič Milan,
  2. Rozman Rudolf,
  3. Mihelčič Miran.
Skupščina se seznani, da sta bila na sve-

tu delavcev dne 24. 10. 1997 za člana nad-
zornega sveta predstavnika delavcev izvo-
ljena:

  1. Mirnik Marjan,
  2. Pečnik Milena.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se članom nadzornega sve-
ta določi sejnina v višini 35.000 SIT neto za
člane nadzornega sveta in v višini 50.000
SIT neto za predsednika nadzornega sveta.
Višina sejnine se letno spremeni glede na
spremembe višine letne povprečne plače za-
poslenih v Aero, d.d., in njenih hčerinskih
družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine pri Anici Vidmar v tajništvu upra-
ve družbe v Celju, Ipavčeva ulica 32.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine, in sicer najmanj eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gla-
sovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se gla-
suje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem na upravi družbe
pri Štefaniji Kozmus, v Celju, Ipavčeva uli-
ca 32, vsak delovnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skuščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Aero, d.d.,

začasna uprava,
direktorica

Št. 909/97 Ob-4700

Na podlagi Č točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Merinka Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicuje začasna uprava

I. skupščino
delniške družbe Merinka Maribor, d.d.

ki bo v sredo, dne 26. novembra 1997,
na sedežu družbe v Mariboru, Žitna ulica
12, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Du-
šica Kalinger-Veble.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje po-
ročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila s konsolidiranimi računovdskimi iz-
kazi za poslovni sistem Merinka Maribor.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta, se sprejme revizijsko poroči-
lo s konsolidiranimi računovodskimi izkazi
za poslovni sistem Merinka Maribor.

5. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe Merinka Maribor, d.d., za leto
1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta, se sprejme predlagano po-
slovno poročilo družbe za leto 1996.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz preteklega leta 1995 ter po-
krivanju izgube iz poslovnega leta 1996 za
družbo Merinka Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme sklep o pokrivanju
izgube iz preteklega leta 1995 v revalorizi-
ranem znesku 23,640.720,40 SIT ter pokri-
vanju izgube iz poslovnega leta 1996 v zne-
sku 270,806.255,30 SIT, in sicer se izguba,
po zgoraj navedenem vrstnem redu, v celoti
pokriva:

– v breme prenesenega čistega dobička
iz preteklih let – 114,766.637,25 SIT,

– v breme revalorizacije prenesenega či-
stega dobička iz preteklih let –
43,319.280,35 SIT,

– v breme revalorizacijskega popravka
rezerv – 136,361.058,10 SIT.

7. Informacija o tekočem poslovanju
družbe Merinka Maribor, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje in-
formacija o tekočem poslovanju delniške
družbe Merinka Maribor, d.d.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1997 imenuje: FRF –
Ernst & Young iz Ljubljane, Dunajska c.
106.

9. Obravnava in sprejem prvih sprememb
statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo predlagane spremembe statuta družbe.

10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
10.1 Skupščina razreši člane začasnega

nadzornega sveta.
10.2 Skupščina je sklenila, da se v skla-

du z določili točke A – šestega poglavja
statuta družbe za člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev izvolijo:

1. Janko Repič,
2. Marjan Gamse,
3. Marko Jagodic.
11. Določitev sejnin za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se članom nadzornega sve-
ta določi sejnina v višini 18.000 SIT neto za
člane nadzornega sveta in 27.000 SIT neto
za predsednika nadzornega sveta s tem, da
se revalorizira z rastjo drobno prodajnih cen.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Merinka
Maribor, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri družbi; neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini, osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi ta-
ko, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe,
v informativni pisarni, od 25. 10. 1997 do
vključno 26. 11. 1997, od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Merinka Maribor, d.d.,

začasna uprava

Št. 1342/97 Ob-4704

Na podlagi C točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Skladiščno trans-
portni center Celje, d.d., in v skladu z do-
ločbami zakona o gospodarskih družbah
sklicuje začasna uprava

I. skupščino
delniške družbe STC Celje, d.d.

ki bo v četrtek, dne 4. 12. 1997, v skupni
sejni dvorani (II. nadstropje) poslovne stav-
be Kidričeva 36, Celje, s pričetkom ob
12. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine in ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega
skupščine, verifikacijsko komisijo in ugoto-
vi se sklepčnost skupščine. Seji bo pri-
sostvoval vabljen notar Marko Fink.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje po-
ročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

4. Obravanva in sprejme informacije o
poslovnih rezultatih družbe za obdobje
1993–1996.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje in-
formacija o poslovnih rezultatih družbe za
obdobje 1993–1996.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi in delitvi dobička za leto 1993, 1994,
1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme sklep, da se dose-
ženi čisti dobiček v letih 1993, 1994, 1995
in 1996 v revalorizirani višini na dan

31. 12. 1996 v skupnem znesku
86,927.725,50 SIT razporedi v višini
50,205.603,20 SIT za nerazporejeni dobi-
ček in v višini 36,722.122,30 SIT razdeli
med delničarje kot dividende do konca leta
1997.

6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme predlog o ime-
novanju revizorja in se revizijska družba
EPIS, d.o.o., Celje, Glavni tg 5, imenuje za
revizijo poslovanja za leto 1997.

7. Obravnava in sprejem prvih sprememb
stauta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo predlagane spremembe statuta družbe
določene v predlogih sklepov št. 7.1 do 7.15.

8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzonrega sveta,
predstavnikov delničarejv in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.

Predlog sklepa:
8.1 Skupščina razreši člane začasnega

nadzornega sveta.
8.2 Skupščina je sklenila, da se v skladu

z veljavnim statutom družbe za člana nad-
zornega sveta – predstavnika delničarjev iz-
volita:

1. Milan Ževart – član nadzornega sveta,
2. Jože Cerle – član nadzornega sveta.
Skupščina se seznani, da je bil s strani

sveta delavcev za člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev izvoljen:

3. Emil Trontelj – član nadzornega sveta
– predstavnik delavcev.

8.3 Skupščina je sklenila, da se v skladu
s sprejetimi spremembami A točke petega
poglavja statuta družbe za člana nadzorne-
ga sveta – predstavnika delničarjev izvoli:

4. Ernest Ribič – član nadzornega sveta.
Skupščina se seznani, da je bil s strani

sveta delavcev v skladu s sprejetimi spre-
membami točke A petega poglavja statuta
družbe za člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delavcev izvoljen.

5. Tone Sagadin – član nadzornega sveta
– predstavnik delavcev.

Mandat članov nadzornega sveta, ki so
bili izvoljeni v skaldu s prejetimi spremem-
bami A točke petega poglavja statuta druž-
be nastopi z registracijo I. sprememb statuta
pri pristojnem registrskem sodišču.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sve-
ta določi sejnina v višini 28.000 SIT za čla-
ne nadzornega sveta in 38.000 SIT za pred-
sednika nadzornega sveta s tem, da se reva-
lorizira z rastjo drobno prodajnih cen.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe STC Ce-
lje, d.d., vknjižene v delniški knjigi druž-
be, ki se vodi pri družbi, neposredno, nji-

hovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi,
tako da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe,
v pisarni vodje kadrovsko splošnega sektor-
ja, od 3. 11. 1997 do vključno 3. 12. 1997,
od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
STC Celje, d.d.
začasna uprava

Ob-4701

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne
13. 6. 1997 registriralo delniško družbo
Commerce, d.d., Einspielerjeva 6, Ljublja-
na. Začasna uprava delniške družbe ugotav-
lja, da so s tem dani pogoji za sklic skupšči-
ne, zato na podlagi 23. člena statuta del-
niške družbe sklicuje

1. skupščino
Commerce, d.d.,

ki bo dne 2. decembra 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva 6,
VI. nadstropje, sejna dvorana št. 602, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Začasna uprava odpre skupščino in ugo-
tovi, da je na skupščini zastopanih toliko
glasovalnih delnic, da skupščina lahko za-
seda. Uprava obvesti skupščino o prosot-
nem notarju.

2. Izvolitev delovnih organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se izvolijo delovni organi skupščine.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme poslovnik o delu skupščine v
predloženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o lastninskem preoblikovanju podjetja
Commerce.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
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podjetja Commerce, kot je zajeto v »Poroči-
lu o poslovanju in lastninskem preoblikova-
nju (za prvo skupščino)«, ki je sestavni del
sklepa.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
začasne uprave o poslovnih rezultatih za
obdobje 1993 do 1995 ter poslovno poroči-
lo za leto 1996, z ugotovitvami:

– leto 1993 izguba v višini 85,262.238,75
SIT;

– leto 1994 dobiček v višini
40,978.999,50 SIT;

– leto 1995 izguba v višini 62,727.539,61
SIT;

– leto 1996 dobiček v višini
19,476.089,58 SIT.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
in delitvi dobička za obdobje 1993–1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me sklep o pokrivanju izgube in delitvi do-
bička in sicer:

– izguba za leto 1993 v višini
85,262.238,75 SIT in izguba za leto 1995 v
višini 62,727.539,61 SIT se pokrijeta iz raz-
položljivih sredstev rezerv;

– dobiček za leto 1994 v višini
40,978.999,50 SIT in dobiček za leto 1996
v višini 19,476.089,58 SIT se razdelita in
sicer: 50% se izplača v dividendah delničar-
je, 50% ostane nerazporejeno.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1997 imenuje revi-
zijska hiša Start – Revizijska hiša, Družba
za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.

8. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo predlagane spremembe statuta družbe
in sicer, da se:

– doda 15.A člen;
– spremeni prvi, drugi in tretji odstavek

17. člena;
– doda se nov tretji odstavek 22. člena;
– spremeni prvi odstavek 24. člena.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvoli dva člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev in
sicer:

– Marija Frelih, dipl. ek.,
– Fanc Slak, dipl. ek.
Skupščina se seznani s članom nadzor-

nega sveta, predstavnikom delavcev druž-
be.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se čla-
nom nadzornega sveta določijo sejnine kot
sledi:

– predsednik nadzornega sveta v višini
500 DEM;

– namestnik predsednika nadzornega
sveta in član nadzornega sveta v višini
400 DEM; (neto v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila).

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v pi-
sarni št. 423, od sklica skupščine dalje, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo za-
časni upravi družbe v sedmih dneh od dne-
va objave tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Prosimo, da udeleženci pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo druž-
bi tri dni pred sejo skupščine, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja. Prijavljeni udeleženci
z osebno izkaznico ali drugim identifikacij-
skim dokumentom s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost ter prevzamejo glasovalne li-
stiče, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 14. uri v istih prostorih. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Commerce, d.d.
začasna uprava

Ob-4702

Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah in F člena statuta skli-
cuje direktor delniške družbe KOTO, Mi-
klošičeva 5, Ljubljana

2. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek 2. 12. 1997 ob 10. uri na
sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: za pedsednico skupščine

se imenuje Sonja Tominec, za preštevalki
glasov se imenujeta Ema Urh in Tatjana
Žabjek, za zapisničarko se imenuje Tatjana
Anžur, za notarko se imenuje Nada Kumar.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna in se sprejme predlagani dnev-
ni red.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1996 z mnenjem nadzornega
sveta.

4. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa:
4.1. Čisti dobiček v višini 132,722.906

SIT se deli na: dividende 27,911.520 SIT,
rezerve 66,361.000 SIT, nerazporejeni do-
biček 38,450.386 SIT.

4.2. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic vpisanih v del-
niško knjigo pri KDD na dan 28. 11. 1997.

4.3. Dividende se izplačajo do 31. 1.
1998.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe

KOTO se imenuje revizijska družba Pod-
boršek, k.d., Ljubljana.

6. Razrešitev in imenovanje novega čla-
na nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
6.1. Na podlagi odstopne izjave Elde Ro-

mac Šircelj, Slovenska razvojna družba,
Ljubljana se le-to razreši.

6.2. Za člana nadzornega sveta se ime-
nuje Samo Roš, Slovenska razvojna družba,
Ljubljana.

7. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi in izplača se sej-
nina za člane nadzornega sveta v višini
400 DEM v tolarski protivrednosti, za pred-
sednika nadzornega sveta pa v višini
500 DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan seje.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma s podpisanim pooblastilom
pooblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo, ki najmanj tri dni
pred dnevom skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu družbe.

Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe uro pred pričetkom zaseda-
nja, da bodo lahko prevzeli glasovnice za
glasovanje na skupščini.

Na sedežu družbe so najavljeni udele-
ženci dolžni podpisati seznam prisotnih del-
ničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda, so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu uprave na sedežu družbe
Miklošičeva 5, vsak delovnik od 10. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 11. uri na mestu prve-
ga sklica. Na ponovnem zasedanju skupšči-
ne veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-4703

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

3. skupščino
Varnostne agencije Kočevje, d.d.,

ki bo v sredo 26. novembra 1997 ob
18. uri v konferenčni sobi hotela Valentin v
Kočevju, Trg zbora odposlancev 64.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: uprava otvori skupščino
in ugotovi sklepčnost ter predlaga, da se
sprejme predlagani dnevni red za 3. skupš-
čino.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
določitev notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine in določi notar po predlogu
uprave.
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3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in zaključni račun za leto 1996.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagan na-
čin delitve dobička za leto 1996.

5. Nadomestne volitve v nadzorni svet.
Gradivo za 2. do 5. točke dnevnega reda

bo na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be v Kočevju, Kidričeva 8, vsak delovni
dan med 7. in 15. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini družbe prijaviti najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine vodji pisarne na sedežu
uprave v Kočevju, Kidričeva 8.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Sklepe delničarji sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov, razen za
spremembe statuta, ko je potrebna večina
treh četrtin zastopanega osnovnega kapita-
la. Vsaka delnica ima en glas.

Delničar lahko za glasovanje pisno poob-
lasti tretjo osebo.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen, bomo skupščino ponovili 27. 11. 1997
ob 18. uri na istem kraju.

Varnostna agencija Kočevje, d.d.,
uprava

Ob-4705

Na podlagi 7.3. statuta družbe Dravska
tiskarna, d.d., Pobreška c. 20, Maribor in v
skladu z določili zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe

4. redno sejo skupščine
delničarjev,

ki bo dne 1. 12. 1997 ob 15.45 v poslov-
nih prostorih družbe Dravske tiskarne, d.d.,
Pobreška c. 20, Maribor, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se imenuje Vinko Pukšič, za pre-
števalki glasov Ivana Dugonik in Fanika
Gobec. Ugotovi se, da je na seji navzoča
notarka Breda Horvat.

3. Obravnavanje in odločanje o letnem
poročilu delniške družbe Dravske tiskarne,
d.d., za leto 1996.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se letno po-
ročilo delniške družbe Dravske tiskarne,
d.d., za leto 1996 v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejetje sklepa o raz-
poreditvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: izkazani dobiček del-
niške družbe Dravske tiskarne, d.d., za leto
1996 v višini 701.699,01 se v celoti uporabi
za pokrivanje izgube iz preteklih let.

5. Imenovanje revizorja za poslovni leti
1997 in 1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovni leti
1997 in 1998 se imenuje revizijska družba
Valuta, družba za revizijo, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Gra-
divo za skupščino je na razpolago vsem del-
ničarjem v tajništvu uprave na sedežu druž-
be vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica dalje pa do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki in jih
vložijo v roku sedem dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaš-
čenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe.

Prosimo udeležence skupščine, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.

Dravska tiskarna, d.d.
direktor

Št. 905/97 Ob-4714

Direktor Infond-Stolp, pooblaščene in-
vesticijske družbe d.d., Maribor, Trg Svo-
bode 6, na podlagi statuta družbe in zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

skupščino
Infond-Stolp,

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 10. 11. 1997 ob 9. uri

v sejni dvorani Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine dr. Vita Bobeka in za
preštevalki glasov Jasno Kralj in Natašo No-
vak.

3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba družbe in njen

revalorizacijski popravek na dan 31. 12.
1996 v skupni višini 3.846,816.324,09 SIT
se pokrije v breme nerazporejenega dobička
iz preteklih let, njegovega revalorizacijske-
ga popravka in revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala družbe.

Zneski se revalorizirajo do dneva
skupščine družbe.

4. Pripojitveno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pri-

pojitveno poročilo.
5. Pripojitvena pogodba.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pripoji-

tveno pogodbo.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Upravičenci do glasovanja na skupščini

so delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki.

Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-
ko udeleži seje skupščine, če svojo udelež-
bo v skladu s točko 10.2.3. statuta
Infond-Stolp, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., pisno prijavi družbi najmanj tri
dni pred skupščino.

Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o
imetništvu delnic Infond-Stolp, d.d..

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in sestavljena v skladu z
zakonom.

Zakoniti zastopnik se izkaže z odločbo
ustreznega državnega organa.

Sklepčnost in ponovni sklic
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, ki zastopajo vsaj petnajst od-
stotkov zastopanega osnovnega kapitala.

Če sklepčnost ob sklicu ni dosežena, bo
ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic)
istega dne ob 10. uri. Ob drugem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo in informacije
Gradivo, ki je predpisano v 516. členu

zakona o gospodarskih družbah ter predla-
gane spremembe statuta, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 13. uro.

V tem času so delničarjem na sedežu
družbe na voljo tudi vse, za odločitev o
pripojitvi pomembne informacije.

Infond-Stolp, d.d.,
direktor, predsednik nadzornega sveta

Št. 905/97 Ob-4715

Direktorica Infond-Center, pooblaščene
investicijske družbe d.d., Maribor, Trg Svo-
bode 6, na podlagi statuta družbe in zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

skupščino
Infond-Center,

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 10. 11. 1997 ob

15. uri, v sejni dvorani Zavarovalnice Mari-
bor d.d., Cankarjeva 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine dr. Vita Bobeka in za
preštevalki glasov Jasno Kralj in Natašo No-
vak.

3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba družbe na dan

31. 12. 1996 v višini 3.852,256.589,47 SIT
se pokrije v breme nerazporejenega dobič-
ka, njegovega revalorizacijskega popravka
in revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala.

Vsi zneski se revalorizirajo na dan
skupščine družbe.

4. Pripojitveno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pri-

pojitveno poročilo.
5. Pripojitvena pogodba.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pripoji-

tveno pogodbo.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Upravičenci do glasovanja na skupščini

so delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki.

Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-
ko udeleži seje skupščine, če svojo udelež-
bo v skladu s točko 10.2.3. statuta
Infond-Center, pooblaščene investicijske
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družbe, d.d., pisno prijavi družbi najmanj tri
dni pred skupščino.

Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o
imetništvu delnic Infond-Center, d.d..

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in sestavljena v skladu z
zakonom.

Zakoniti zastopnik se izkaže z odločbo
ustreznega državnega organa.

Sklepčnost in ponovni sklic
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, ki zastopajo vsaj petnajst od-
stotkov zastopanega osnovnega kapitala.

Če sklepčnost ob sklicu ni dosežena, bo
ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic)
istega dne ob 16. uri. Ob drugem sklicu bo
skupščina veljavno odločala na glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo in informacije
Gradivo, ki je predpisano v 516. členu

zakona o gospodarskih družbah ter predla-
gane spremembe statuta, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 13. uro.

V tem času so delničarjem na sedežu
družbe na voljo tudi vse, za odločitev o
pripojitvi pomembne informacije.

Infond-Center, d.d.,
direktorica, predsednik nadzornega

sveta

Št. 905/97 Ob-4716

Direktor Infond-Zlat, pooblaščene inve-
sticijske družbe d.d., Maribor, Trg Svobode
6, na podlagi statuta Infond-Zlat, pooblašče-
ne investicijske družbe d.d. in zakona o gos-
podarskih družbah sklicuje

skupščino
Infond-Zlat,

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
ki bo v torek, 11. 11. 1997 ob 9. uri v

sejni dvorani Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine dr. Vita Bobeka in za
preštevalki glasov Jasno Kralj in Natašo No-
vak.

3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba družbe in njen

revalorizacijski popravek na dan 31. 12.
1996 v skupni višini 3.071,804.913,55 SIT
se pokrije v breme revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala družbe.

Vsi zneski se revalorizirajo do dneva
skupščine družbe.

4. Pripojitveno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pri-

pojitveno poročilo.
5. Pripojitvena pogodba.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pripoji-

tveno pogodbo.
6. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe

se za namen pripojitve poveča za
20.836,178.000 SIT, tako da znaša
27.032,744.000 SIT. Iz naslova povečanja

osnovnega kapitala družba izda 20,836.178
navadnih imenskih delnic nominalne vred-
nosti po 1.000 SIT.

Delnice se v skladu s pripojitveno po-
godbo dodelijo delničarjem prevzetih družb.

7. Spremembe statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
8. Razrešitev dosedanjih članov nadzor-

nega sveta in imenovanje novega nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa: razrešijo se vsi člani nad-
zornega sveta družbe.

Skupščina imenuje nadzorni svet družbe
v sestavi:

– dr. Vito Bobek,
– Marjan Javornik,
– Mitja Tement,
– mag. Jože Ajdič,
– Anton Luskovič.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Upravičenci do glasovanja na skupščini

so delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki.

Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-
ko udeleži seje skupščine, če svojo udelež-
bo v skladu s točko 10.2.3. statuta
Infond-Zlat, pooblaščene investicijske druž-
be, d.d., pisno prijavi družbi najmanj tri dni
pred skupščino.

Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o
imetništvu delnic Infond-Zlat, d.d..

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in sestavljena v skladu z
zakonom.

Zakoniti zastopnik se izkaže z odločbo
ustreznega državnega organa.

Sklepčnost in ponovni sklic
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, ki zastopajo vsaj petnajst od-
stotkov zastopanega osnovnega kapitala.

Če sklepčnost ob sklicu ni dosežena, bo
ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic)
istega dne ob 10. uri. Ob drugem sklicu bo
skupščina veljavno odločala na glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo in informacije
Gradivo, ki je predpisano v 516. členu

zakona o gospodarskih družbah ter predla-
gane spremembe statuta, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 13. uro.

V tem času so delničarjem na sedežu
družbe na voljo tudi vse, za odločitev o
pripojitvi pomembne informacije.

Infond-Zlat, d.d.,
direktor, predsednik nadzornega sveta

Št. 905/97 Ob-4717

Direktorica Infond-Areh, pooblaščene
investicijske družbe d.d., Maribor, Trg Svo-
bode 6, na podlagi statuta družbe in zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

skupščino
Infond-Areh,

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
ki bo v torek, 11. 11. 1997 ob 15. uri, v

sejni dvorani Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine dr. Vita Bobeka in za pre-
števalki glasov Jasno Kralj in Natašo Novak.

3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba družbe na dan

31. 12. 1996 v višini 652,760.535,63 SIT se
pokrije v breme revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala družbe.

Zneski se revalorizirajo do dne skupšči-
ne družbe.

4. Pripojitveno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pri-

pojitveno poročilo.
5. Pripojitvena pogodba.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pripoji-

tveno pogodbo.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Upravičenci do glasovanja na skupščini

so delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki.

Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-
ko udeleži seje skupščine, če svojo udelež-
bo v skladu s točko 10.2.3. statuta
Infond-Areh, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., pisno prijavi družbi najmanj tri
dni pred skupščino.

Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o
imetništvu delnic Infond-Areh, d.d..

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in sestavljena v skladu z
zakonom.

Zakoniti zastopnik se izkaže z odločbo
ustreznega državnega organa.

Sklepčnost in ponovni sklic
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, ki zastopajo vsaj petnajst od-
stotkov zastopanega osnovnega kapitala.

Če sklepčnost ob sklicu ni dosežena, bo
ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic)
istega dne ob 16. uri. Ob drugem sklicu bo
skupščina veljavno odločala na glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo in informacije
Gradivo, ki je predpisano v 516. členu

zakona o gospodarskih družbah ter predla-
gane spremembe statuta, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 13. uro.

V tem času so delničarjem na sedežu
družbe na voljo tudi vse, za odločitev o
pripojitvi pomembne informacije.

Infond-Areh, d.d.,
direktorica, predsednik nadzornega

sveta

Razne objave

Ob-4708

Na podlagi 51. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84), 51. člena
zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 57/94 in 15/95) 14. in 85. člena sta-
tuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 5/95) in skle-
pa Občinskega sveta občine Hrastnik, Obči-
na Hrastnik kot lastnik objavlja
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javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delov
parcel na zemljiščih v obrtni coni
Hrastnik, k.o. Hrastnik – mesto.

1. V k.o. Hrastnik – mesto se v okviru
obrtne cone Hrastnik oddajajo deli nasled-
njih stavbnih zemljišč:

– parc. št. 1051 k.o. Hrastnik – mesto,
– parc. št. 1057 k.o. Hrastnik – mesto,
– parc. št. 1058 k.o. Hrastnik – mesto,
– parc. št. 1059 k.o. Hrastnik – mesto.
2. Cena m2 stavbnega zemljišča, ki se

oddaja v uporabo za gradnjo je 1.980 SIT.
Cena je formirana na dan 30. 9. 1997 in se
revalorizira v skladu z indeksi GZS.

3. Oddano stavbno zemljišče se bo ko-
munalno opremilo, kupec stavbnega zem-
ljišča pa je dolžan poravnati sorazmerni del
stroškov za pripravo, urejanje in opremlja-
nje stavbnega zemljišča.

Ti stroški na dan 30. 9. 1997 znašajo
5.197 SIT in se do dneva plačila revalorizi-
rajo z indeksom cen GZS.

Navedeno plačilo ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in taks za individual-
ne priključitve objektov na komunalne na-
prave.

4. Na stavbnih zemljiščih, ki se oddajajo
je predvidena gradnja poslovnih objektov v
skladu z zazidalnim načrtom obrtne cone
“Ob Bobnu”, ki ga je sprejel Občinski svet
občine Hrastnik, na seji dne 9. 2. 1995 in je
objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št.
3/95, z dne 15. 2. 1997.

Podrobnejše lokacijske in gradbene po-
goje za gradnjo objektov bo določil pristoj-
ni upravni organ z lokacijskim in gradbe-
nim dovoljenjem.

Vse stroške za pridobitev lokacijskega
in gradbenega dovoljenja nosi kupec stavb-
nega zemljišča, prav tako tudi stroške ure-
ditve zemljiškoknjižnega stanja, plačila dav-
ka na promet nepremičnin, kakor tudi plači-
lo prispevka zaradi spremembe namembno-
sti kmetijskega zemljišča, ki se plača po
izdaji lokacijskega dovoljenja.

5. Kupec stavbnega zemljišča mora ce-
no zemljišča plačati najpozneje v enem me-
secu po podpisu pogodbe, varščino v višini
200.000 SIT pa takoj po prijavi na razpis
na ŽR proračun Občine Hrastnik številka
52710-630-10061 (namen: plačilo varšči-
ne za obrtno cono). Pogodba o oddaji mora
biti sklenjena najpozneje v roku 14 dni od
dneva izdaje sklepa o oddaji stavbnega
zemljišča.

Za plačilo sorazmernega dela stroškov
priprave in urejanja stavbnega zemljišča bo
sklenjena posebna pogodba v kateri bo na-
tančno določena dinamika plačil glede na
terminski plan urejanja zemljišč.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo fi-
zične ali pravne osebe, ki so dolžne do izte-
ka roka vplačati varščino, ki se izbranim
kupcem všteje v kupnino, ostalim pa vrne
brez obresti v roku 10 dni po opravljenem
izboru.

Če pridobitelj stavbnega zemljišča eno-
stransko odstopi od pogodbe ali pogodbe v
danem roku ne podpiše, izgubi pravico do
povračila varščine.

7. Ponudniki so poleg potrdila o vplača-
ni varščini dolžni priložiti še potrdilo o dr-
žavljanstvu (fizične osebe) oziroma izpisek
iz registra (pravne osebe).

8. Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva oddaje zemljišča, rok za dokončanje
pa tri leta od dneva izdaje gradbenega do-
voljenja.

Če investitor ne začne oziroma ne do-
konča gradnje v predpisanem roku, je dol-
žan stavbno zemljišče vrniti oziroma se mu
ga odvzame.

9. Vse podrobnejše informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Di-
rekciji za prostor, okolje in javne komunal-
ne službe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavli-
ča 5, Hrastnik, ali po tel. 43-600.

10. Javni rzapis za oddajo stavbnih zem-
ljišč velja do vključno 31. decembra 1997.

Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Št. 301/97 Ob-4709

Javni poziv
k vložitvi vloge za dodatno sodelovanje

v komisijah za tehnične preglede
po 67. členu zakona o graditvi objektov

(Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS, št. 59/96)
ter po šestem odstavku 4. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94) na območju Upravne enote
Metlika.

I. Javno pozivamo gospodarske družbe,
zavode in samostojne podjetnike, s sedežem
v RS, k vložitvi vloge za dodatno uvrstitev
svojih strokovnjakov na seznam oseb, ki
bodo na območju Upravne enote Metlika:

1. kot izvedenci s področja gradbeniš-
tva, strojništva, elektrotehnike, varstva pri
delu, prometa in zvez opravljali posamezna
strokovna dela pri tehničnih pregledih po
67. členu zakona o graditvi objektov;

2. kot izvedenci s področja varstva pri
delu, varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, zdravstvenega varstva, blagovne-
ga prometa, veterine opravljali posamezna
strokovna dela pri komisijskih pregledih po
šestem odstavku 4. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Strokovnjaki pod 1. točko, ki bodo do-
datno uvrščeni v seznam, bodo na komisi-
jah za tehnične preglede opravljali naloge v
skladu z zakonom o graditvi objektov.

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za dodatno
uvrstitev na seznam le za osebe zaposlene v
gospodarski družbi, zavodu ali pri samo-
stojnem podjetniku. Fizične osebe, ki bodo
prijavljene na ta poziv, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji,

– da imajo v RS pridobljen strokovni na-
slov diplomirani inženir, ustrezne stroke v
skladu z 29. členom zakona o graditvi ob-
jektov ali v Republiki Sloveniji nostrificira-
no v tujini pridobljeno diplomo visokošol-
ske organizacije. Slednje ne velja za diplo-
me in javne listine iz 100.f člena zakona o
graditvi objektov,

– da imajo opravljen strokovni izpit po
zakonu o graditvi objektov,

– da imajo najmanj pet let delovnih iz-
kušenj na svojem delovnem področju.

Strokovnjaki pod 2. točko, ki bodo do-
datno uvrščeni na seznam, bodo kot izve-
denci sodelovali pri ugotavljanju pogojev
za opravljanje dejavnosti po šestem odstav-
ku 4. člena zakona o gospodarskih družbah.

II. Vloge morajo vsebovati dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti. O strokovni usposobljenosti ter refe-
rencah, cenik storitev s plačilnimi pogoji za
posamezen strokovni ogled ter ugodnosti,
rok izvedbe strokovnega ogleda in izdelave
strokovnega mnenja o ustreznosti poslov-
nega prostora.

Pisne prijave z dokazili pošljite na na-
slov Upravna enota Metlika, Mestni trg 24,
in sicer v 15 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

Prijava mora biti zapečatena in označe-
na z napisom: “Ne odpiraj – javni poziv za
prijavo izvedencev”.

Prijavitelji bodo o uvrstitvi na seznam
obveščeni v 15 dneh po odprtju prijav.

Dodatne informacije dobite v Upravni
enoti Metlika pri vodji oddelka za kmetijs-
tvo, gospodarstvo in prostor dipl. inž. agr.
Ivanu Kostelcu.

Upravna enota Metlika

Št. 0042/32-308/59-97 Ob-4710

Na podlagi 12. člena uredbe o uveljav-
ljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o
izvajanju civilne službe (Ur. l. RS, št.
34/96) objavljamo

seznam organizacij in služb, katerim je
bil v skladu z 41. členom zakona o vojaški
dolžnosti (Ur. l. RS, št. 18/91 in 74/95) in

12. členom uredbe o uveljavljanju ugovora
vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju
civilne službe (Ur. l. RS, št. 34/96), z
javnim razpisom (Ur. l. RS, št. 55/96)

priznan status organizacije ali službe,
v kateri se izvaja civilna služba kot

nadomestilo vojaškemu roku

1. Center slepih in slabovidnih, Stara lo-
ka 31, 4220 Škofja Loka,

2. Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana,

3. Center za korekcijo sluha in govora,
Sončna pot 14/a, 6320 Porotorož,

4. Center za usposabljanje, delo in vars-
tvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393
Črna na Koroškem,

5. Center za usposabljanje Elvira Vato-
vec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož,

6. Center za usposabljanje in varstvo
Dolfke Boštjančič, 1292 Draga pri Igu,

7. Center za usposabljanje invalidnih
otrok, Janka-Premrla Vojka, Vojkova 33,
5271 Vipava.

8. Dom dva topola, Levstikova 1, 6310
Izola,

9. Dom Matevža Langusa, Cesta na Je-
zerca 17, 4240 Radovljica,

10. Dom starejših občanov Ajdovščina,
Bevkova 10, 5270 Ajdovščina,

11. Dom starejših občanov Krško, Cesta
4. julija 56, 8270 Krško,

12. Dom starejših občanov Ljubljana-
Vič-Rudnik, p.o., Cesta na Bokalce 51, 1111
Ljubljana,

13. Dom starejših občanov Preddvor, Po-
toče 2, 4205 Preddvor,

14. Dom upokojencev center Tabor-Po-
ljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana,

15. Dom za varstvo odraslih Velenje, Ki-
dričeva 23, 3320 Velenje,

16. Društvo mladinski ceh, Rakovniška
6, 1001 Ljubljana,
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17. Društvo mišično obolelih Sloveni-
je, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana,

18. Društvo multiple skleroze Sloveni-
je, Maroltova 14-16, 1113 Ljubljana,

19. Društvo za nenasilno komunikaci-
jo, Reboljeva 6, 1000 Ljubljana,

20. Društvo za prostovoljno delo-Most,
Breg 12, 1000 Ljubljana,

21. Gimnazija Zelimlje, Želimlje 46,
1291 Škofljica,

22. Institut Jožef Stefan, Jamova 39,
1001 Ljubljana,

23. Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana,

24. Območna organizacija Rdečega Kri-
ža Škofja Loka, Mestni trg 38, 4220 Škofja
Loka,

25. Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran,

26. Osnovna šola Glazija, Oblakova 15,
3000 Celje,

27. Prehodni dom Republike Slovenije
za tujce, Celovška cesta 166, 1000 Ljublja-
na,

28. Rdeči Križ Slovenije, Mirje 19,
1000 Ljubljana,

29. Slovenska Karitas, Ciril Metodov
trg 9, 1000 Ljubljana,

30. Socialno varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje,

31. Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, 8250 Brežice,

32. Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potr-
ča, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,

33. Študentski dom Vincencij, Tabor
12, 1000 Ljubljana,

34. Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,

35. Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana,

36. Zavod za gasilno in reševalno služ-
bo Sežana, Bazoviška 13, 6210 Sežana,

37. Zavod za slepo in slabovidno mla-
dino, Langusova 16, 1000 Ljubljana,

38. Zavod sv. Stanislava za izobraževa-
nje in vzgojo Ljubljana, Štula 23, 1210
Ljubljana-Šentvid,

39. Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kam-
nik,

40. Zavod za usposabljanje in varstvo
Dobrna, p.o., Lokovina 10, 3204 Dobrna,

41. Zavod za usposabljanje Janez Le-
vec, Karlovška 18, 1000 Ljubljana,

42. Zavod za varstvo in rehabilitacijo
po poškodbi glave Zarja, Kunaverjeva 14,
1000 Ljubljana,

43. Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov, Metelkova 1, 1000
Ljubljana,

44. Združenje za kakovost življenja
Ozara, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000
Maribor,

45. Zveza društev slepih in slabovidnih
Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana,

46. Zveza društev za cerebralno parali-
zo Slovenije, Trebinjska 13, 1000 Ljublja-
na,

47. Zveza tabornikov Slovenije, Parmo-
va 33, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 18/97 Ob-4707

Veletrgovina VEMA export import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
61. redne seje upravnega odbora z dne
24. 10. 1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št. 675,
k.o. Razvanje in sicer:

A. Poslovno-trgovski-skladiščni prosto-
ri v pritličju skupne površine do 12.000 m2,
z možnostjo nakupa manjših kvadratur po
dogovoru oziroma na podlagi etažnega pro-
jekta.

Pričakovana cena je 1.100 DEM/m2.
B. Poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.500 m2, z možnost-
jo nakupa manjših kvadratur po dogovoru
oziroma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 900 DEM/m2.
C. Poslovno skladiščni prostori v kleti v

skupni površini do 250 m2, z možnostjo na-
kupa manjših kvadratur po dogovoru oziro-
ma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
D. Pisarne v I. nadstropju poslovne stav-

be v skupni površini do 211,44 m2, z mož-
nostjo nakupa manjše kvadrature po dogo-
voru oziroma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1,450 DEM/m2.
2. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarni-

ci s pripadajočim zemljiščem v Mariboru,
Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc. št.
563/5, vl. št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri
122,72 m2.

Pričakovana cena je 500 DEM/m2.
3. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
5. Asfaltirano, urejeno parkirišče v Ma-

riboru, Tržaška c. 65, na parc. št. 563/5, vl.
št. 670, k.o. Razvanje, v skupni izmeri do
17.000 m2.

Pričakovana cena je 400 DEM/m2.
6. Neasfaltirano, komunalno urejeno

zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65 v skup-
ni izmeri do 3.500 m2.

Pričakovana cena je 200 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo »Nepremičnine«. Prijavi na razpis je po-
trebno priložiti potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 10% navedene izklicne cene za
posamezno nepremičnino. Varščino je po-
trebno poravnati na žiro račun podjetja
Vetrans, d.o.o., Maribor, Tržaška 65, št.
51800-601-57481, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, ali na kakšen drug nev-
tralni žiro račun po predhodnem dogovoru s
prodajalcem nepremičnin. Varščino je po-

trebno vplačati najkasneje do zaključka

zbiranja ponudb s pripisom »varščina«.
Varščina je plačljiva v tolarski protivred-

nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije

na dan plačila.
Javno zbiranje ponudb velja do 24. 11.

1997.
Pisna ponudba mora vsebovati: pred-

met ponudbe, ponujeno ceno, plačilne po-

goje, overjen izpisek iz registra št. 1 in št.
6 za pravne osebe ali overjeno fotokopijo

potrdila o državljanstvu Republike Slove-
nije za fizične osebe ter potrdilo o vplačilu

varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine VEMA export-import, d.d.,

Maribor, Tržaška c. 65, dne 26. 11. 1997
ob 12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-

pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
Na nepremičninah poslovnega objekta

pod št. 1 (A, B, C, D) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v

tolarski protivrednosti po srednjem tečaju

Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalec
se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudni-

kom, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodaja-
lec bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika

upošteval ponujeno ceno, način plačila, ve-

likost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe. Posamezne ne-

premičnine se lahko kupujejo tudi po delih
oziroma dva ali več kupcev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljav-

ne potem, ko bo na predlog prodajalca
Agencija RS za prestrukturiranje in priva-

tizacijo izdala ustrezno soglasje v skladu z

drugim odstavkom 44. člena zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu »vi-
deno – kupljeno«. Prometni davek, druge

dajatve in stroške prenosa lastništva plača

uspešni ponudnik – kupec.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodaj-

no pogodbo v roku 8 dni po sprejemu ob-
vestila o izbiri, kupnino pa mora plačati v

roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodaj-

ne pogodbe. Prevzem nepremičnin bo mo-
goč takoj po plačilu celotne kupnine. Vpla-

čana varščina se šteje v kupnino.
Neuspelim ponudnikom bo vplačana

varščina neobrestovano vrnjena v roku 8

dni od dneva odpiranja ponudb.
Interesenti lahko dobijo dodatna poja-

snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-

govoru z g. Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina VEMA,
export-import, d.d., Maribor

Ob-4636

Podjetje Jata, d.d.  preklicuje izkaznici za

prostovoljno zdravstveno zavarovanje za
naša bivša delavca; Poljanec Robert EMŠO

1610974500511, stanujoč Jakčeva 27, 1000
Ljubljana in Kolman Dušan EMŠO

0412967500220 stanujoč Poljanska 30a,

1000 Ljubljana.
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Ob-4711

Mercator – Zaščita, Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Rogozniška c. 14, Ptuj, prekli-

cuje Zavarovalno polico št. 0494 PS Merca-
tor Ljubljana, d.d., managersko zavarova-

nje za Roman Tement, dipl. ek.

Ob-4712

Slovensko mladinsko gledališče Vilhar-
jeva 11, Ljubljana, preklicuje štampiljko

okrogle oblike z naslednjo vsebino: v krogu
je zvezdica in piše z velikimi tiskanimi čr-

kami SLOVENSKO MLADINSKO

GLEDALIŠČE p.o. LJUBLJANA in z mali-
mi tiskanimi črkami Vilharjeva 11, pod tem

pa mala številka 3.

Ob-4713

Oton Marc, lastnik firme LEM – Labora-

torij za elektroniko, s sedežem na Prešerno-

vi 19 v Ajdovščini, preklicujem štampiljko
firme pravokotne oblike, z naslednjo vsebi-

no: na sredini je bil napis LEM v kurzivi. V
drugi vrsti je pisalo: Laboratorij za elektro-

niko z velikimi tiskanimičrkami, v tretji vr-

sti ime in priimek OTON MARC s.p. s pou-
darjeno pisavo, v četrti vrsti pa naslov Pre-

šernova 19, Ajdovščina, z malimi tiskanimi
črkami.

Ob-4725

Mickovski Stojan, Osek 56, Šempas, pre-

klicuje obrtno dovoljenje št. 31302-2019-
00-47/1995, izdano 6. 3. 1995.

Ob-4726

Osnovna šola Naklo, Glavna cesta 47,
Naklo,  preklicuje štampiljko okrogle obli-

ke, premera 35, v sredini je bil grb Republi-

ke Slovenije, pod katerim je bil vpisan se-
dež zavoda: Naklo in št. 1, na zunanjem

obodu pa je bilo izpisano ime zavoda: Os-
novna šola Naklo. Izpisane črke so bile ve-

like tiskane.

Ob-4727

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Les-
jakova ul. 4, Ruše, preklicuje žig okrogle

oblike, premera 35 mm, z dvojnim robom.
Na sredini je grb Republike Slovenije, pod

grbom je številka 2. V zgornjem robu sta

napisa: Republika Slovenija, Osnovna šola
Janka Glazerja, p.o., Ruše, v spodnjem robu

je napis: Občina Ruše.

Ob-4728

Pimex, d.o.o., Kidričeva 28, Jesenice, di-

rektor Medja Marjan, preklicuje žig d.o.o.,

dolžine 3 cm in širine 2 cm z napisom:
PIMEX, d.o.o., Kidričeva 28, Jesenice 4270,

tel. (faks) 064/862-090.

Izgubljene listine
preklicujejo

A. C. KONDOR d.o.o., Letališka 9 a,
Ljubljana, preklicuje homologacijo, št.

0272956, izdal Porsche Slovenija dne
23. 10. 1997. s-67232

B. L. Watt d.o.o., Zvonarska 1, Ljublja-

na, preklicuje zavarovalno polico, št.
1430332, izdala Zavarovalnica Triglav.

s-67312
Bedrač Milan, Florjanska 87, Sevnica,

preklicuje priglasitveni list št. 470458/94.
g-67139

Bečaj Marjan s.p., Rakitna 114A, Pre-
serje, preklicuje original priglasitveni list
28-1276/94 5304565, z dne 15. 6. 1994.

s-67172
Grubač Milan, Marentičeva 26, Metlika,

preklicuje obrtno dovoljenje št.

011383/0214/00-44/1995 z dne 6. 3. 1995.
g-67034

Grubač Milan, Marentičeva 26, Metlika,

preklicuje priglasitveni list št. 34013894.
g-67035

HBH d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-

zila, št. šasije VSSZZZ6KZVR002974, št.
motorja 1F247449, št. ECL 10986. s-67353

Kadivec Martina, Križ 13, Komenda,

preklicuje original priglasitveni list, št.
15-0369/94, izdala UE Kamnik dne 25. 5.

1994. s-67222
Lesk d.o.o, Brodarjev trg 10, Ljubljana,

preklicuje zavarovalno polico št. ADR

553191, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-67128

Muhvič Zvonko, V Karlovce 29, Dobru-

nje, preklicuje obrtno dovoljenje št.
035677/0737/00-36/1995, izdano dne 6. 3.
1995. s-67063

Pirc Stanislav, Požarnice 72, Vnanje Go-
rice, preklicuje original priglasitveni list opr.
št. 28-0332/94, z dne 22. 4. 1994. s-67071

Rajter Janko, Florjan 37, Gornji Grad,

preklicuje original priglasitveni list opr. št.
35-0062/94, izdala RUJP Izpostava Mozirje
dne 2. 3. 1994. s-67272

Summit motors d.o.o., Leskovškova 4,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo avtomobila Ford Escort 1. 4, št. šasije

WFOAXXGCAAVG25010 za izdajo dupli-
kata. s-67005

Tomažič Slavko, Dolenjska cesta 45B,

Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list opr. št. 28-1992-95, z dne 13. 4. 1995.

s-67070
Velić Emir, Za Progo 1A, Ljubljana, pre-

klicuje original priglasitveni list opr. št.

28-1282/94, z dne 20. 6. 1994. s-67168
Vezi d.o.o., Gumnišče 27, Škofljica, pre-

klicuje zavarovalno polico št. 00101058434,

izdala Zavarovalnica Slovenica. s-67212
Volvo trgovina-servis Lekše, Ulica Lo-

vre Klemenčiča 1, Ljubljana, preklicuje ca-
rinsko deklaracijo za registracijo avtomobi-

la Volvo V70, št. šasije

YV1LW5502V2370777. s-67123

Potne listine

Adamič-Makuc Alenka, Bohoričeva 14,
Ljubljana, potni list št. AA 215826. s-6713

Babič Marjeta, Volaričeva 1, Koper, pot-
ni list št. AA 327220, izdala UE Koper.
g-67140

Benedičič Jože, Galetova 12, Kranj, pot-
ni list št. AA 705705, izdala UE Kranj.
p-67051

Berginc Darko, Log Čezsoški 26, Srpe-
nica, maloobmejno prepustnico, št. AI
106897. p-67132

Božič Jadranka, Generala Levičnika 34g,
Koper, potni list št. BA 190659, izdala UE
Koper. s-67164

Bokal Nataša, Podlubnik 79, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 545298, izdala UE Škof-
ja Loka. s-67052

Brumen Mirela, Ul. talcev 1 b, Zagorje,
potni list št. AA 998420, izdala UE Zagorje
ob Savi. p-67049

Butolen Ivan, Trbonje 52, Dravograd,
potni list št. BA 282291, izdala UE Dravo-
grad. p-67054

Curk Iztok, Glinškova ploščad 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 42480. s-67029

Curk Tinkara, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, potni list št. BA 17168. s-67028

Cvijanović Duško, Trnovska 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 499345, izdala UE Ljub-
ljana. s-67211

Čalija Marija, II Prekomorske brigade
29f, Koper, prepustnico št. AI 3213, izdala
UE Koper. g-67061

Černivec Irena, Cesta Ceneta Štuparja
102, Ljubljana, potni list št. BA 443894.
s-67157

Černivec Roman, Nova ulica 11, Vodi-
ce, potni list št. BA 109830, izdala UE Ljub-
ljana. s-67324

Duršič Jadran, Prečna pot 9, Portorož,
Prepustnico VS 1083, izdala UE Piran.
g-67209

Duršič Jadran, Prečna pot 9, Portorož,
potni list št. AA 200205, izdala UE Piran.
g-67210

Đurović Branko, Ulica Ivana Suliča 16B,
Šempeter pri G., potni list št. AA 551430,
izdala UE Nova Gorica. g-67204

Golčer Andreja, Prešernova 6, Velenje,
potni list št. AA 653715. p-67099

Gospić Vlasta, Stojno selo 2a, Rogatec,
potni list št. AA 625124, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-67031

Grabnar Karmen, Nevlje 14, Kamnik,
potni list št. BA 308993, izdala UE Kamnik.
s-67217

Greflin Helena, Prepolje 113, Starše pri
Ptuju, potni list št. AA 807306, izdalo Vele-
poslaništvo RS Bonn. p-67087

Greflin Helena, Prepolje 113, Starše, pot-
ni list št. AA 807306. p-67092

Gregorec Slavko, Flegeričeva 2, Ptuj,
potni list št. AA 20427, izdala UE Ptuj.
g-67060
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Halus Marijana, Šolska 2, Domžale, pot-
ni list št. BA 399194, izdala UE Domžale.
s-67065

Hersche Renata, Oplotniška 4 b, Sloven-
ske Konjice, potni list št. BA 152567.
p-67096

Hrovat Margareta, Puterlejeva 1, Ljub-
ljana, potni list št. AA 275693. s-67154

Iglar Helena, Zgornji Boč 38, Selnica ob
Dravi, potni list št. BA 243781. p-67095

Jan Matej, Prešernova c. 20, Bled, potni
list št. BA 101213. g-67335

Jan Miha, Prešernova c. 20, Bled, potni
list št. BA 134511. g-67336

Jenko Anže, Potok pri Komendi 3 b, Ko-
menda, potni list št. BA 494782. s-67285

Jenko Anita, Potok pri Komendi 3 b,
Komenda, potni list št. BA 220150. s-67286

Jenko Igor, Potok pri Komendi 3 b, Ko-
menda, potni list št. BA 2532. s-67287

Jerman Vasilij, Na Logu 1, Ankaran, pre-
pustnico št. AI-108192, izdala UE Koper.
g-67208

Kapetan Milan, Ul. Danila Bučarja 26,
Novo mesto, potni list št. BA 019796.
g-67281

Keserovič Ermin, Grablovičeva 36, Ljub-
ljana, preklic potnega lista št. BA 455784,
objavljenega v UL 63/97. s-67198

Klakočar Maja, Lekmarje 20, Sveti Šte-
fan, potni list št. BA 470318. p-67118

Knez Branko, Semič 48 b, Semič, potni
list št. AA 338544. p-67130

Knez Eva, Cesta Dolomitskega odreda
151, Ljubljana, potni list št. AA 148690.
s-67049

Kokovica Ciril, Dragovšek 7, Šmartno
pri Litiji, potni list št. BA 6494, izdala UE
Litija. s-67084

Koman Peter, Partizanska 46, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 330380. s-67059

Korošec Francka, Bohinjska Češnjica 13,
Srednja vas, potni list št. AA 576938, izdala
UE Radovljica. g-67206

Korošec Ivan, Bohinjska Češnjica 13,
Srednja vas, potni list št. AA 443114, izdala
UE Radovljica. g-67207

Kos Božo, Škarpa 10, Mokronog, potni
list št. BA 544816, izdala UE Trebnje.
s-67163

Kotnik Aljoša, Ulica Gorenjskega odre-
da 6, Kranj, potni list št. BA 431590, izdala
UE Kranj. p-67084

Kozina Janez, Čirče 36, Kranj, potni list
št. AA 054544, izdala UE Kranj. s-67293

Košutnik Oto, Stari trg 203, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 997031. g-67364

Kralj Marijan, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, potni list št. AA 469431.
g-67264

Kumer Ivan, Cankarjeva 1 a, Velenje,
potni list št. BA 94762. p-67100

Kurent Andrej, Opekarna 7, Trbovlje,
potni list št. AA 563535. s-67224

Lajtman Zoran, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 548523. g-67270

Lazar Bojan, Goce Delčeva 42, Ljublja-
na, potni list št. AA 827608. s-67311

Magdič Tadej, Sostrska 38, Ljubljana,
potni list št. BA 247232. s-67156

Magič Zvonko, Vojkova 77, Ljubljana,
potni list št. BA 14949. s-67144

Mlinarič Milan, Letonjeva 6, Maribor,
potni list št. AA 433624. p-67113

Moescha Metka, Cesta OF 16, Log pri
Brezovici, potni list št. AA 432348. s-67296

Močnik Jure, Hradeckega 66, Ljubljana,
potni list št. AA 713452. s-67345

Mrevlje Kristina, Tabor 30, Dornberk,
potni list št. BA 42870, izdala UE Nova
Gorica. g-67058

Mugerli Anton, Solkan Sočebranova 10,
Nova Gorica, potni list št. AA 354911, izda-
la UE Nova Gorica. g-67142

Mugerli Terezija, Solkan Sočebranova
10, Nova Gorica, potni list št. BA 357338,
izdala UE Nova Gorica. g-67141

Omanović Midhad, Ulica Ruške čete 12,
Ruše, potni list št. AA 383983. p-67127

Ostroveršnik Matjaž, Cankarjeva 5, No-
vo mesto, potni list št. AA 037303. g-67282

Pekić Mevludin, Hruševje 91, Postojna,
potni list št. BA 007426, izdala UE Postoj-
na. p-67052

Pongrac Gabrijela, Partizanska 7, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 557506, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. p-67003

Ponjevič Fabila, Grablovičeva 36, Ljub-
ljana, preklic potnega lista št. AA 677811,
objavljenega v UL 63/97. s-67197

Prezelj Dušan, Partizanska cesta 10E,
Kranj, potni list št. AA 050831, izdala UE
Kranj. p-67086

Prezelj Stanka, Partizanska cesta 10E,
Kranj, potni list št. AA 056308, izdala UE
Kranj. p-67058

Radenković Vitodrag, Smrtnikova 3,
Ljubljana, potni list št. BA 636671. s-67001

Ravnohrib Jevnik Sabina, Sela pri Rate-
žu 20, Otočec, potni list št. BA 448423.
g-67263

Račič Stanislav, Vrbina 9, Krško, potni
list št. AA 270540, izdala UE Krško.
p-67029

Rene Manuel, Oplotniška c. 4 b, Sloven-
ske Konjice, potni list št. BA 152606.
p-67097

Rogelj Matjaž, Puterlejeva 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 413796. s-67145

Sedej Rahela, Cesta na Ključ 96, Ljub-
ljana, potni list št. BA 312163. s-67280

Sedušak Ružica, Pot na Poljane 10,
Kamnik, potni list št. BA 154797, izdala UE
Kamnik. s-68001

Seražin Lovrečič Ines, Srednjevaška 41b,
Lavrica, potni list št. AA 309440. s-67279

Skalički Marijana, Goriška cesta 44, Ve-
lenje, potni list št. BA 162955. p-67105

Stavbar Vlasta, Fram 97/C, Fram, potni
list št. AA 243068, izdala UE Maribor.
p-67064

Stupica Katja, Malči Belič 50, Ljublja-
na, potni list št. AA 979666. s-67361

Škrlj Milan, Begunje pri Ceknici 65,
Cerknica, potni list št. AA 096906, izdala
UE Cerknica. s-67215

Špegel Andreja, Gotska 9, Ljubljana,
potni list št. A 603594. s-67260

Šteger Aleš, Dolenjska cesta 156, Ljub-
ljana, potni list št. AA 88749. s-67081

Štrbenc Roman, Puhova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 379723. s-67362

Šušteršič Alenka, Kogojeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 59444. s-67048

Tanšek Alojz, C. Leona Dobrotinška 26,
Šentjur, potni list št. AA 667209. p-67133

Tominc Anton, Kotlje 39, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 094019, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-67057

Tot Andrej, Na Kamni 6a, Beltinci, potni
list št. AA 772319, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-67068

Trilar Viktor, Ljubljanska c. -del 31 a,
Kranj, potni list št. BA 546807, izdala UE
Kranj. s-67277

Urukalo Nikola, Ramovševa 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 415456. p-67202

Vehar Danijela, Lajše 10, Gorenja vas,
potni list št. AA 132142. g-67054

Vengušt Željko, Višnja vas 1 b, Vojnik,
potni list št. BA 505569. g-68328

Vesel Marjan, Trg M. Tita 2, Velika Go-
rica, potni list št. AA 33151, izdala UE Rib-
nica. s-67002

Vidlak Simona, Kotredež 39, Zagorje,
potni list št. AA 494777. p-67131

Voglič Franc, Partizanska 7, Ravne na
Koroškem, potni list št. BA 168233, izdala
UE Ravne na Koroškem. p-67004

Vučenović Mara, Ul. Tuga Vidmarja 2,
Kranj, osebno izkaznico za tujca, št. AH
008551, izdala UE Kranj. p-67111

Zebec Tadej, Grumova 16, Litija, potni
list št. BA 653509, izdala UE Litija. s-67090

Zec Nataša, Cesta Železarjev 17, Jeseni-
ce, potni list št. BA 618085, izdala UE Jese-
nice. p-67048

Zec Saša, Cesta Železarjev 17, Jesenice,
potni list št. AA 489218, izdala UE Jeseni-
ce. p-67047

Zec Slobodan, Cesta Železarjev 17, Je-
senice, potni list št. BA 594350, izdala UE
Jesenice. p-67045

Zec Slobodan, Cesta Železarjev 17, Je-
senice, obmejno prepustnico AG 11476, iz-
dala UE Jesenice. p-67046

Živić Maja, Povšetova 104, Ljubljana,
potni list št. BA 46044. s-67073

Žolgar Leopold, Muzčeva 18, Izola, pot-
ni list št. AA 514573. g-67329

Žuk Matej, Knafljev trg 14, Ribnica, pot-
ni list št. BA 528857, izdala UE Ribnica.
s-67088

Žura Mihael, Zagrad pri Otočcu 7, Oto-
čec, potni list št. BA 487530. g-67365

Druge listine

Abrahamsberg Metod, Jenkova 18, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5618, izdala UE Postojna. s-67153

Agencija Lori s.p., Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico št. 1053914.
g-67096

Agić Amir, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013374, št. reg. 201957. s-67306

Ahlin Matej, Frenkova pot 21, Dobru-
nje, dijaško mesečno vozovnico, št. 36907.
s-67363

Ajvazi Fatmir, Bernekerjeva 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-67047

Ambrožič Darija, Vena Pilona 10, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6703.
g-67238

Amon Boštjan, Ljubljanska 54, Celje, za-
varovalno polico št. 0533894, izdala Zava-
rovalnica Adriatic d. d. Koper. g-67143

Amon Boštjan, Ljubljanska 54, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41043. p-67074
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Ankele Gašper, Spodnja Besnica 123,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809212, št. reg. 37274, izdala UE Kranj.
s-67331

Anzelc Lidija, Pot na Jošta 30, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130113, reg. št. 34272, izdala UE Kranj.
g-67125

Arbiter Jožica, Brde 3, Šmartno/Slovenj
Gradcu, diplomo Srednje kmet. živilske šo-
le Celje, izdano leta 1987. g-67266

Arh Edvard, Stara Fužina 251, Bohinj-
sko jezero, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strok. usposobljenosti za pridobi-
tev licence v cestnem prometu, št. 601635.
g-67252

Avdič Muhamed, Šalek 91, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18751.
p-67091

Aćimović Milenko, Samova 27, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Vita Kraigherja Ljublja-
na. s-67291

Aćimović Nedeljko, Golnik 65, Golnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1976. s-67101

Babič Marinka, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, zaključno spričevalo Šole za po-
klicne voznike motornih vozil, izdano leta
1973 pod št. 1196. s-67201

Babič Vladimir, Bazoviška 26, Koper,
zavarovalno polico 0461618. g-67016

Balažic Milena, Dokležovje Narcisna 22,
Beltinci, strokovni izpit Vzgojiteljske šole
Maribor, št. 300388. p-67110

Baltić Matjaž, Marinča vas 9, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10288,
izdala UE Grosuplje. s-67042

Barborič Pavle, Brilejeva 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44122.
s-67083

Belak Damijana, Rudnik I/1, Ljubljana,
delovno knjižico. s-67135

Belec Mirjana, Podgrajska 13 a, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-67226

Bencak Danijel, Ob Muri 15, Bakovci,
spričevalo. p-67010

Bezjak Igor, Andraž nad Polzelo 91 b,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 902966. p-67107

Bilandžić Jurij, Podplešivica 19, Notra-
nje Gorice, vozovnico režijsko. s-67003

Birsa Milan, Ulica Ljuba Šercerja 24,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEF, izdala UE Nova Gorica. p-67089

Blažič Jože, Dragomelj 103, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32220,
reg. št. 19757, izdala UE Domžale. s-67159

Bodlaj Jože, Tenetiše 24 a, Golnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Škofja Loka, izdano leta 1972, št. 4. s-67303

Bogolin Jože, Mrtvice 33, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9712.
p-67109

Bohinec Iztok, Polanškova 15, Ljublja-
na, gimnazijsko spričevalo, št. 464, izdala
Šubičeva gimnazija Ljubljana leta 1969.
s-67274

Bohorč Stanko, Seidlova 56, Novo me-
sto, spričevalo, št. 200/84, izdano leta 1984.
g-67241

Bohte Boštjan, Liboje 90 e, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131460. p-67103

Bohte Boštjan, Liboje 90 e, Petrovče,
vozniško dovoljenje. p-67129

Bokša Damijan, Ptujska Cesta 12 b, Or-
mož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8089. g-67333

Boltar Gabrijela, Bevkova 52 Deskle,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-67005

Bolčevič Goran, Čopova 1, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1081919.
p-67102

Bomeštar Davorin, Sežana, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske in
družboslovne šole, Koper št. T-56. g-6114

Bratina Milena, Kristanova 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S890542, št. reg. 92514. s-67302

Bratuž Peter, Gradišče nad Pijavo gorico
237, Škofljica, maturitetno diplomo Gimna-
zije Šentvid, izdano leta 1960. s-67347

Brdnik Ervin, Loče 94, Loče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 3885. p-67115

Britovšek Gorazd, Topolšica 111, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23982. p-67036

Brulc Vitomir, Bičevje 2, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 393/140, iz-
dala I. gimnazija Ljubljana Bežigrad leta
1978. s-67299

Brvar Marija, Podbrezje 97, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85388, št.
reg. 17454, izdala UE Kranj. g-67346

Camlek Boštjan, Frankovo 71, Škofja
Loka, zavarovalno polico, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-637173

Cankar Dorjan, Pristaniška 5, Koper, de-
lovno knjižico št. A 0266733, izdana leta
1994. g-67175

Celinšek Dubravka, Kidričeva 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-67246

Cigan Marjan, S. Bistrica, Lendava, li-
stino št. 0454587. p-67070

Ciglar Robert, Petanjci, Tišina, vozniško
dovoljenje. p-67126

Citroen d.o.o., Ulica 15. Maja 18, Ko-
per, uradno potrdilo za registracijo Jumper
15385923 ECL 30358, Citroen PDA d.o.o.
Ljubljana. g-67044

Citroen d.o.o., Ulica 15. Maja 18, Ko-
per, uradno potrdilo za registracijo Jumper
15386508 ECL 30358, Citroen PDA d.o.o.
Ljubljana. g-67045

Citroen d.o.o., Ulica 15. Maja 18, Ko-
per, uradno potrdilo za registracijo Jumper
15387396 ECL 30358, Citroen PDA d.o.o.
Ljubljana. g-67046

Cmok Uroš, Kozjanskega odreda 26,
Šentjur, spričevalo, št. 5423. p-67123

Cojhter Cvetka, Moša Pijade 6, Lenda-
va, spričevalo 4. letnika Pedagoške Gimna-
zije, izdano na ime Komar Cvetka št. I/1669.
g-67019

Curk Iztok, Glinškova ploščad 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
321820, reg. št. 30144. s-67030

Cvelfer Danko, Stanetova 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 27847. p-67125

Cvitkovič Zofija, Pri Unionu 29, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH., št. 785,
izdala UE Kočevje. g-67126

Čebašek Jože, Strahinj 124, Naklo, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil, št. III/320, izdano leta 1975.
s-67129

Čebular Helena, Moste 39 a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14896,
izdala UE Kamnik. s-68220

Čerin Rajko, Hruševska 42 a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Center
strokovnih šol Ljubljana leta 1974. s-67288

Česen Damjan, Pipanova 76, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
643494, reg. št. 12469, izdala UE Kranj.
g-67031

Česnik Janja, Koprska 5b, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10361.
g-67176

Čistilni servis Metod d.o.o., Cesta
1. maja 5, Kranj, delovno knjižico, izdano
na ime Stojčovski Lupčota. g-67344

Čoh Marko, Slape 144, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 40004.
s-67077

Čosič Mira, Tržič, vozniško dovoljenje,
št. reg. 5727. g-67255

Črešnik Milan, Brstje 31, Ptuj, spričeva-
lo za voznike motornih vozil, izdal Šolski
center Ježica, št. PT 80/81-A/6. g-67334

Črešnik Zvonko, Skorba 1, Ptuj, odločbo
obrtnega dovoljenja, št.
060155/1866/01-52/1995. g-67231

Džigal Peter, Ulica solidarnosti 5, Litija,
delovno knjižico. s-67244

Damjanović Dalibor, Rudija Papeža 32,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1140978, reg. št. 39969, izdala UE Kranj.
g-67010

Dean Mrevlje, Goriška 23, Ajdovščina,
spričevalo OŠ, izdano leta 1985/86. g-67041

Del Bianchi Mario, Ob Mlinščici 42,
Limbuš, zavarovalno polico avtomobilske-
ga zavarovanja št. AO 0010100632, izdala
Zavarovalnica Slovenica. g-67017

Delover Valentin, Koroška 49, Kranj, za-
varovalno polico št. AO 0427732. g-67014

Dimitrijević Danijela, Jamova cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tek-
stilne šole v Ljubljani, izdano leta 1996/97.
s-67205

Dobrin Franc, Kranjska 19, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1413.
g-67340

Dobrovoljc Majda, Polakova 7, Ljublja-
na, obrtno dovolenje št.
269-16-1628-00-28-95, izdano 6. 3. 1995
pri Obrtni zbornici Slovenija na ime Eržen
Majda, Zabukovje 20, Kranj. s-67186

Dolinar Edvard, Cesta Alojza Travna 21,
Jesenice, diplomo Šole za voznike motornih
vozil, izdano na ime Mlakar Edvard.
s-67079

Domjan Nataša, Vanča v-25, zaključno
spričevalo. p-67073

Dornik Alfonz Alojz, Kačuci 11, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, št. S
1101442. g-67098

Dornik Marija, Ziherlova 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika, izdal Ekonomsko ad-
ministrativni šolski center Kranj-Ekonom-
ska srednja šola Kranj leta 1972. s-67062

Drevenšek Nada, Podlehnik 6D, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFG, št.
21285, izdala UE Ptuj. p-67088

Drmota Tilen, Doslovče 25, Žirovnica
64274, spričevalo 1. in 2. letnika Naravo-
slovne Gimnazije. g-67182

Druškovič Jožef, Kraška vas 14, Cer-
klje, vozniško dovoljenje. p-67014
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Drčar Mihael, Jakopičeva 25, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18668.
s-67242

Duršič Jadran, Prečna 9, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4952/8131335. izdala UE Piran. g-67107

Đukić Zlatan, Gospodinjska 19, Ljublja-
na, delovno knjižico. g-67276

Feratović Vahidin, Ulica Rudija Papeža
1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1122401, reg. št. 34736, izdala UE Kranj.
s-67013

Fijavž Franci, Zlakovšca 4, Zreče, spri-
čevalo 1. letnika SEŠ. p-67081

Franca Viljem, Lokev 167, Divača, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 920. p-67119

Franković Domen, Ljubljanska 27, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19712. Frančetič Jožica, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. p-67040

Fras Bogomil, Vitomarci, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. 21860. g-67023

Frelih Jurij, Begunjska 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje. g-67112

Gabrijan Robert, Adlešiči 5, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, št. 7712. p-67018

Gabrovšek Jana, Pod brezami 18, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske fakultete Maribor,
izdan leta 1994. s-67297

Gala Mojca, Javorjev drevored 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
27100, reg. št. 83283. s-67116

Ganović Alen, Gradišče 16, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1992. s-67127

Gec Bogdan, Dutovlje 132, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voz-
nike motornih vozil Ljubljana Ježica, št.
1166/71, izdan leta 1971. s-67357

Gerdin Mirko, Čatež 8, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001100710, reg. št. 6855, izdala UE Treb-
nje. s-67075

Golob Franko, Solkan Med ogradami 6,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-67267

Golobič Stjepan, Ulica XIV Divizije 8,
Celje, zaključno spričevalo št. 8131 Šole
ŠCBK, izdano leta 1980. g-67006

Gorc Roman, Željne 63, Kočevje, indeks
Srednje šole tehničnih strok in osebnihsto-
ritev Ljubljana, izdan leta 1985. g-67348

Grabnar Karmen, Nevlje 14, Kamnik, po-
lico za invidualno prostovoljno zdravstveno
zavarovanje št. 03125765. s-67218

Gradišar Alenka, Teslova 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585974, reg. št. 172656. s-67133

Gregorec Slavko, Flegeričeva 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9250,
izdala UE Ptuj. g-67043

Grkman Metod, Remicova pot 7, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10149. s-67351

Grošelj Ljudmila, Spodnje Brezovo 17,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6530, izdala UE Grosuplje. s-67196

Gruden Peter, Slomškova 15, Ljubljana,
delovno knjižico. s-67064

Gulič Daša, Kraljeva 19, Koper, spriče-
vala od 1.–4. letnika SZŠ Piran. g-67265

Guzej Tomaž, Okrogarjeva 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. A, št. 37682. g-67094

Habjan Marko, Zminec 78, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour št. 449472. g-67009

Hitij Milena, Jurčkova 10, Ljubljana, del-
nico druge emisije, št. 00993522, izdala
Banka Mercator. s-67326

Hladnik Pavel, Melikova 58, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voz-
nike motornih vozil, izdano leta 1981, št.
SIC 107/11. s-67121

Hoheger Tomaž, Lipovci 235, Lipovci,
vozniško dovoljenje, št. 0454583. p-67023

Horvat Boris, Tržaška 47, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 147/78.
g-67268

Horvat Jožef, Zvezna 4, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 413035. p-67120

Hostnik Varja, Cesta Komandanta Sta-
neta 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1035530, izdala UE Litija.
s-67067

Hočevar Dušan, Velike Lašče 26 a, Veli-
ke Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S42688, št. reg. 12928. s-67304

Hren Zlatko, Breg 81, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 20699. p-67117

Hrovat Margareta, Puterlejeva 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646055, reg. št. 66698. s-67155

Hudopisk Petra, Gozdna pot 21, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13174. g-67259

Huremovič Mirsad, Cesta na Lenivec 18,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 15521. s-67271

Inka d. d., Sečovlje 122, Sečovlje, zava-
rovalno polico, št. 0451801, izdala zavaro-
valnica Adriatic. g-67343

Ivančević Kamenko, Kardeljev trg 9, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25559. p-67044

Jagodic Špela, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar, izda-
no leta 1989. g-67174

Jaklič Mateja, Ulica Drage 12, Črnomelj,
indeks št. 81476516. g-67108

Jakopič Damijan, Blejska Dobrava 131
a, Blejska Dobrava, spričevalo 1. letnika
Srednje agroživilske šole Ljubljana.
g-67256

Jejčič Igor, Šmarje 38, Branik, listino.
g-67358

Jelen Matej, Arnače 23/A, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23084.
p-67037

Jeran Boštjan, Turnše 16, Dob, dve spri-
čevali Srednje šole Rudolfa Maistra, izdani
leta 1994-95. g-67342

Jereb Primož, Rovte 79 a, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 853428,
št. reg. 5977. g-67300

Jeretič Dejan, Obrne 4B, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21956. s-67160

Jerina Barbara, Rakitna 107, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1096053, št. reg. 203266. s-67295

Jerič Franc, Šalek 86, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14402. p-67041

Jerič Janez, Šmartno 1, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18033, izda-
la UE Kamnik. s-67165

Jović Nada, Alešovčeva 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632319, reg. št. 195091. s-67004

Jošovc Franc, Dolenja vas 173, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šo-
le Celje št. 927, izdano leta 1981. g-67018

Kadivec Janez, Hrastje 166, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1180141,
reg. št. 45218, izdala UE Kranj. g-67178

Karič Jasmin, Zagorje, vozniško dovo-
ljenje. p-67078

Kepic Angela, Utik 27, Vodice, spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdal Šolski cen-
ter za blagovni promet Ljubljana leta 1975
na ime Trampuš. s-67227

Kerin Branko, Finžgarjeva 2, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voz-
nike motornih vozil Ježica, izdano leta 1968.
s-67161

Kern Angela, Maistrov trg 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
641408, reg. št. 12446, izdala UE Kranj.
g-67011

King Anita, Pot na Močila 28, Križe,
zaključno spričevalo. g-67180

Kirara Marko, Dobruška vas 20, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
22067, izdala Občina Novo mesto. g-67089

Klopčič Florjan, Klenovo 5, Laško, za-
varovalno polico. p-67082

Kneindienst Irena, S. Kovača 10, Tur-
nišče, priglasitveni list 22-0211-5142633.
Knez Eva, Cesta Dolomitskega odreda 151,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076555, reg, št. 203682. p-67050

Koželnik Alenka, Cesta na Roglo 11 e,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12581. p-67101

Kobe Uroš, Stari trg ob Kolpi 35, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8892. p-67116

Kolar Andrej, Maroltova 14, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tiska in papirja, Ljub-
ljana, št. I-2276, izdana leta 1991. s-67149

Koležnik Alenka, Cesta na Roglo 11E,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12581. p-67080

Korelič Mirjam, Dekani 182, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 17914, izdala ue
Koper. g-67317

Korošec Igor, Ormoška 19, Ljutomer, in-
deks Fakultete za družbene vede Ljubljana,
izdan leta 1997. s-67330

Kos Anita, Tomšičeva 70, Jesenice, spri-
čevalo OŠ. g-67243

Kos Stojan, Ulica Ivana Turšiča 5, Seža-
na, spričevalo 1. letnika Tehniškega sred-
nješolskega centra Branko Brelih, Nova Go-
rica Poklicna avtomehaniška šola, izdano
leta 1983. s-6200

Kosi Damjana, Kardeljev trg 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25865. p-67034

Kovačec Klara, Rakovnik 92, Medvode,
delovno knjižico. s-67190

Kozin Andreja, Ig 92, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 1099, izdal LPP. s-67234

Kozlar Branko, Farančan 1, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra za stro-
kovno izobraževanje delavcev v organih za
notranje zadeve Ljubljana Tacen, št. 216/1,
izdano leta 1973. g-67068

Košir Aleš, Partizanska c. 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475262,
št. reg. 31869, izdala UE Kranj. g-67316

Kržmanc Ivan, Bavdkova 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0478946, izdala za-
varovalnica Adriatic. s-67332

Krajnc Igor, Kogojeva 1, Portorož, za-
varovalno polico št. 0465818, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-67111
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Krajnc Milka, Gubčeva 19, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13815.
g-67230

Kralj Aleš, Polzela 91C, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1058297. p-67021

Kralj Franc, Kidričeva 4 B, Zagorje, za-
ključno spričevalo Avtošole na Ježici, šol-
sko leto 1971/72. g-67321

Kralo Gabrijela, Bevkova 57 Deskle, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-67006

Kramar Janez, Krka 51, Novo mesto, ma-
turitetno spričevalo, izdano leta 1984.
g-67119

Kranjec Jožef, Martjanci 28, Martjanci,
obrtno dovoljenje, št.
000688/0843/00-46/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije dne 6. 3. 1995. p-67128

Krapež Mateja, Male Vodenice 7, Ko-
stanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16417. p-67065

Kraševec Franc, Vinjole 36/A, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6283, izdala UE Piran. g-67320

Krebl Igor, Pucova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 13873. p-67055

Kregar Ljubo, Spodnje Stranje 4, Staho-
vica, diplomo Srednje šole tehničnih stori-
tev Ljubljana, izdana leta 1985. s-67292

Kretič Stanislav, Goriška 26, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-67110

Krevsel Klemen, Javorniški Rovt 22, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
22602/17514. g-67337

Križman Ivan, Malence 18, Kostanjevi-
ca na Krasu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 66. p-67028

Krušič Gašper, Jalnova 56, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0342144, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-67360

Kunc Miha, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1995. s-67092

Kurnik Vlado, Podvinci 53, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 23558.
g-67250

Labanac Nataša, Puhova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447072, št. reg. 191422. s-67310

Lahovec Marjan, Goričica pod Krimom
15, Preserje, preklic delovne knjižice, ob-
javljen v UL RS, št. 41/97. s-67223

Lajevec Klemen, Petrovičeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926290, št. reg. 160482. s-67318

Lamut Slavica, Kapelska 72, Radenci,
vozniško dovoljenje. p-67022

Langus Alma, Pot za Krajem 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
421447, izdala UE Kranj. g-67122

Lavtar Ajda, Gorenja vas Reteče 34,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, št.
524251. g-67124

Lebar Uroš, Predoslje 31 b, Kranj, spri-
čevalo. g-67269

Lebar Uroš, Predoslje 31/b, Kranj, spri-
čevalo. g-67314

Leden Rosanda, Celovška cesta 181,
Ljubljana, spričevalo o strokovnem izpitu
Srednje šole za vzgojitelja predšolskih
otrok, izdano leta 1991 pod št. 2223.
s-67158

Lekše Marko, Veliki vrh 31/B, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23586.
p-67033

Leskošek Jana, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228849, št. reg. 60158. s-67235

Lesnika Barbara, Ponikva 36, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7958.
p-67124

Letič Branislav, Ob težki vodi 60, Novo
mesto, osebno izkaznico za tujce, št. AH
3823, izdala UE Novo mesto. g-67313

Likar Albin, Mestni Log 1/I, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2359. g-67341

Lisjak Jožef, Ljubeljska ulica 22, Ljub-
ljana, evidenčni list za čoln, št. PI
1270-01/03-743/78 z dne 28. 1. 1978.
s-67132

Ljubi Branko, Pernetova 4, Radomlje,
spričevalo OŠ Kette Murn, št. P-II/74.
s-67216

Lokar Milivoj, Miren 54, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-67359

Lutar Slavko, Nedelica 91, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 11109,
izdala UE Lendava. p-67030

Macedoni Jože, Šmarjeta 12, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30694. g-67118

Majoranc Maks, Kompole 27, Štore, za-
ključno spričevalo Komercialne šole Celje,
izdano leta 1982. g-67039

Makarovič Irena, Pivška 6, Postojna, in-
deks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan
leta 1992. s-67352

Makuc Bogomir, Podgorje 12A, Žapače,
spričevalo. p-67072

Malovrh Milan, Ulica bratov Novak 34,
Šmartno, zavarovalno polico, št. 455993,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-67228

Matan Tone, Linhartova 10, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
398074, št. reg. 22223. s-67308

Matić Milan, Petrovičeva 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026266, reg. št. 206084. s-67151

Maučec Dejan, Gančani, spričevalo OŠ
420-94. p-67011

Maver Klemen, Ig 310, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 1194. s-67273

Maver Marko, Andraž 39, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. S 792280,
izdala UE Žalec. p-67067

Meden Anica, Begunje 30, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7609, izdala UE Cerknica. s-67325

Medvešek Stanislav, Spodnje Jelenje 1,
Dol pri Litiji, delovno knjižico. s-67072

Meh Metod, Pameče 24, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
8770, izdala UE Slovenj Gradec. g-67322

Mendaš Mira, Moškranjci 84a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39118, izdala UE Ptuj. g-67115

Merdanović Zaim, Tomšičeva 49, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24098. p-67042

Meznarič Irena, Veluščkova 2, Izola, za-
varovalno polico AO 0465979. g-67015

Mikac Robert, Beblerjev trg 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S929333, reg. št. 179744. s-67082

Mikeln Jurij, Petrovče 180, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
902007. p-67085

Miklavc Karmen, Bočna 28, Gornji
Grad, spričevali 1. in 2. letnika Srednje tek-
stilne šole Boris Kidrič, izdano na ime Mi-
klavc. p-67009

Milavec Simšič Branka, Laze 17, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
158456, reg. št. 4338 in dovoljenje za voz-
nika inštruktorja št. SB 5985, izdala UE Lo-
gatec. s-67091

Mladenovič Dragan, C. Metodova 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje.
p-67122

Mlakar Kristjan, Pivška 2, Postojna, spri-
čevalo 8. razreda OŠ, izdano leta 1976/78.
g-67170

Mlekuž Egidij, Koritnica 47, Bovec, li-
stino. p-67077

Možina Matej, Belca 6, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, št. S 547231. g-67338

Možina Teja, Grajska vas 2, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058012, izdala UE Žalec. p-67083

Modrijan Marija, Rovrarska cesta 35,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 659628, reg. št. 1657, izdala UE Logatec.
s-67193

Mohar Tatjana, Posavec 9, Podnart, vo-
zovnico Alpetour št. 518963, izdana na ime
Mohar Daša. g-67095

Močnik Helena, Cerkljanska Dobrava
13, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 4.
letnika, izdano na ime Rozman Helena.
g-67024

Mrvaljević Savo, Kolodvorska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 261456, reg. št. 67624. s-67069

Mulej Lucija, Lancovo 65, Radovljica,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko-
turistične šole, izdano leta 1997. g-67261

Mušić Hazim, Ulica Bogomira Magajne
10, Divača, spričevalo o zaključnem izipitu
Srednje gradbene in ekonomske šole, izda-
no leta 1982. s-67166

Mušič Marjeta, Lahovče 91, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. S 288060,
reg. št. 25675, izdala UE Kranj. g-67169

Obrez Uroš, Pongrac 75, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 674960. p-67104

Obrstar Anton, Podgorska 54, Kočevje,
diplomo Srednje šole Kočevje. g-67025

Ogris Uroš, Luže 70, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1091342, št.
reg. 33534, izdala UE Kranj. s-67350

Ogriz Danijela, Gradiška 6, Slovenj Gra-
dec, preklic vozniškega dovoljenja št. 8862,
kat. BGH, objavljenega v UL 64/97.
g-67117

Okretič Mojca, Kostanjevica na Krasu
50, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovo-
ljenje, kat. B. g-67102

Oprešnik Andrej, Graščinska 28, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25654. p-67002

Osredkar Marija, Kosovelova 21, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 224720, št. reg.
6372. p-67106

Ošlak Nina, Koželjskega 6, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22705.
p-67039

Pažin Dragan, Poštna ulica 7 a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9597,
izdala UE Vrhnika. s-67214
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Pajek Marjana, Lendavska 17/C, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28140.
p-67061

Paladin Ivan, Izola, priglasitveni list 1-1.
p-67059

Palčič Bruno, Bognarjeva pot 58, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244288, reg. št. 100915. s-67120

Pavčič Ivan, Volčja Draga 29, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. p-67069

Pejić Bojan, Tržaška 5, LJubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 42163.
s-67051

Perišin Miroslav, Prešernovo nabrežje
18, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
785. g-67249

Peroša Dejan, Sp. Škofije 97, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 29487. g-67099

Petan Marjana, Slavka Rožanca 22,
Krško, spričevalo Administrativne šole No-
vo mesto, izdano leta 1962 na ime Barbič
Ivanka. g-67262

Peterka Tomaž, Dolsko 51A, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163563, reg. št. 191601. s-67203

Pečenko Pavel, Preserje 24, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-67307

Pečnik Ksenija, Muzejski trg 4, Celje,
vozniško dovoljenje. p-67017

Pihler Maksimiljana, Cesta v Debro 33a,
Laško, vozniško dovoljenje. p-67066

Pirc Stanislav, Požarnice 72, Notranje
Gorice, spričevalo za poklicnega voznika
mototrnih vozil, izdan leta 1964, izdala Av-
tošola na Ježici. s-67309

Pirnat Rok, Gorjančeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076245, reg. št. 211379. s-67219

Pičulin Sandi, Vipolže 91, Dobrovo, di-
plomo Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdana leta 1988. s-67053

Plazl Anton, Podvelka, spričevalo OŠ
Radlje, izdano leta 1958. p-67063

Pobega Koprivc Smiljka, Cesta Istrske
brigade 60, Pobegi, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 8650, izdala UE Koper. g-67103

Podpečan Anita, Goriška cesta 51, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26474. p-67038

Poljanc Franc, Sebenje 24, Križe, diplo-
mo Srednje šole Iskra Kranj, izdano leta
1983. g-67258

Poljšak Katarina, Gregorčičeva 2, Nova
Gorica, delovno knjižico. p-67062

Polovina Stojanka, Goriška ulica 65,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole Litostroj, izdano leta 1977 na
ime Novković Milan. s-67131

Polšak Marjan, Trubarjeva 53B, Celje,
delovno knjižico. p-67013

Popek Simon, Koželjeva 15, Kamnik, za-
varovalno polico št. 0390278, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-67152

Povše Frančiška, Aličeva 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096557, reg. št. 213501. s-67056

Pozvik Mitja, Spodnje Duplice 10, Gro-
suplje, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil, izdal Šolski center za kovi-
narsko šolo Novo mesto leta1973. s-67225

Prapertnik Janez, Mala Mislinja 30, Mi-
slinja, zavarovalno polico, št. 448421, izda-
la zavarovalnica Adriatic. g-67229

Praček Greta, Naselje ljudske pravice,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
10503. p-67060

Prevec Tine, Gregorčičeva 23, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0430998A, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-67213

Pribac Zdenko, Istrski odred 8, Koper,
zavarovalno polico št. 393224, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-67012

Pristovnik Anton, Zg. Bistrica 20, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 8327. g-67020

Pristovnik Olga, Zg. Bistrica 20, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1487. g-67021

Privšek Matej, Male Breze 37, Šentru-
pert, spričevalo o zaključnem izipitu št. 96.
p-67075

Pušnik Aleš, Novi log 7/A, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5124.
g-67109

Pučnik Miran, Gabrovlje 15, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 8170. p-67114

Rant Zvonka, Bodovlje 47, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. 10130. g-67253

Razpotnik Ana, Novo Polje c. XVIII/4 c,
Ljubljana, indeks, izdala Pedagoška fakul-
teta v Ljubljani leta 1997. s-67134

Redžič Ismail, Neža 19, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, št. 4307/79 Šolskega cen-
tra Novo mesto, izdano na ime Redžič Ne-
zis, Kamenica. g-67038

Repovž Bojana, Ulica gubčeve brigade
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4613, S 392519, izdala UE Ljub-
ljana. s-67087

Resnik Nina, Betonova 7 a, Kranj, vo-
zovnico, št. 417837, izdal Alpetour Škofja-
Loka. g-67315

Rešeta Matej, Lipiška 32, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10902, izda-
la UE Sežana. p-67007

Ristivojević Milan, Mala vas 7A, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gra-
fične šole št. 134/82. s-67055

Ristič Milan, Japljeva 21, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 0544814, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-67076

Rožanec Stojan, Ulica Ferda Bidovca 4,
Izola, zavarovalno polico št. 0461220.
g-67104

Robnik Slavko, Javornik 44, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11294. g-67106

Rojc Aljoša, Kajuhova 3 a, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10250.
g-67247

Rosina Lea, Pod Lipami 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689510, reg. št. 72471. s-67130

Rosič Tomaž, Malnih 26, Kobarid, de-
lovno knjižico št. 13023. p-67020

Rotovnik Ciril, Laze 16/E, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 06314.
p-67043

Rovanšek Roman, Stritarjeva 18, Vir,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785797, št. reg. 19171. s-67323

Rošer Robert, N. Cerkev 7, N. Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 33503.
p-67079

Rus Saša, Veliki vrh pri Šmarju 47,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20112, izdala UE Grosuplje. s-67191

Sadar Igor, Frankovo naselje 7, Škofja
Loka, Zavarovalno polico, št. 0513209, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. g-67254

Samardžija Sanja, Dolenji Boštanj 19,
Boštanj, dijaško mesečno vozovnico, št.
808, izdal LPP. s-67327

Savić Đorđo, Pokopališka 42, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana za izdajo dupli-
kata. s-67007

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 25616. g-67319

Sedej Mojca, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
letno spričevalo Ekonomske šole Boris Ki-
drič, Ljubljana, izdano leta 1980. s-67187

Sedušak Ružica, Pot na Poljane 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje kat. BGH, št.
10977, izdala OE Kamnik. s-68002

Sejfula Ameti, Stari trg 23, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25751.
p-67032

Seme Dejan, Dalmatinova 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30130.
p-67121

Sep Ines, Dalnji Lakoš 1, Lendava, spri-
čevalo 1. letnika dvojezične Srednje šole.
g-67181

Simonič Dušan, Kot 34A, Semič, voz-
niško dovoljenje, št. 7144. p-67056

Skomina Dušan, Ograda 11, Dornberk,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal EGŠC
Nova Gorica leta 1968. g-67257

Slatnar Marko, Zg. Brnik 2, Cerklje, spri-
čevalo SGŠ Kranj, leto 1991/92. g-67113

Slavič Boštjan, Pugljeva 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000983, št. reg. 170856. s-67355

Slovša Nataša, Mazovčeva pot 8, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemij-
ske šole, izdano leta 1992/93. s-67138

Smej Ivan, Odranci, zavarovalno polico
314399. p-67025

Smlatič Gregor, Archinetova 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40264,
izdal LPP. s-67356

Sopčič Zlatko, Brilejeva 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
767026, št. reg. 100490. s-67301

Sosič Tomaž, Gazon 50, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 43071.
g-67100

Spahija Jakup, Topniška 29, Ljubljana,
delovno knjižico. s-67078

Spahija Jakup, Topniška 29, Ljubljana,
delovno dovoljenje št. 0424460587, delo-
vodna št. 424-8422/97-485. s-67097

Stadina Zdenko, Gažon 4/A, Šmarje,
vozniško dovoljenje. g-67032

Stanimirovoč Dalibor, Milčinskega, Ce-
lje, spričevalo. p-67076

Stošič Helena, Neubergerjeva 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651779, št. reg. 195695. s-67354

Strah Maja, Podpeč 26A, Preserje, za-
ključno spričevalo Srednje frizerske šole,
izdano leta 1980. s-67074



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 67 – 30. X. 1997 Stran 5295

Strašek Zvezdana, Mestinje 74, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10258.
p-67019

Strniša Mitja, Pot na Stadion 7, Radeče,
izkaznico. p-67057

Šarkezi Cvetka, Pušče 119, Velike Lašče,
spričevalo o zaključnem izpitu SMŠ, št. 469.
p-67108

Šenk Zoran, Hrib 9, Preddvor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 806929, reg. št.
33529. g-67171

Šercer Peter, Omerzova 35, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 9420, izdala UE
Kočevje. g-67026

Škaper Klemen, Sebenje 58, Križe, spri-
čevalo 2. letnika Agroživilske šole Ljublja-
na. g-67245

Škarja Vesna, Pot Na Fužine 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998628, reg. št. 206135. s-67080

Školaris Boris, Lucija Kampolin 49, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5184. g-67248

Škrlj Tanja, Vrhpolje 75, Vipava, spri-
čevalo o končani OŠ Drago Bajc, Vipava.
g-67184

Šlihthuber Boris, Klavniška 1, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31472.
p-67027

Štabej Peter, Polene 10, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7258. p-67012

Štega Saška, Vintarovci 48 a, Destrnik,
spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije Ptuj,
izdani leta 1993-94. g-67251

Štern Darinka, Mlaka 7 a, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 450611, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-67233

Štraus Iztok, Verdijeva 2, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9928, izdala UE
Piran. s-67194

Štricelj Leopold, Trnovski pristan 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil Ježica, iz-
dano leta 1956. s-67147

Štrucl Peter, Črešnjevci 157, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, št. 4845.
p-67026

Šumak Martin, Bogojina, vozniško do-
voljenje. p-67024

Šumbergar Andrej, Vaška pot 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1107426, št. reg. 211771. s-67290

Švajncer Zarja, Tržaška 81A, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1168670, reg. št. 6720, izdala UE Logatec.
s-67150

Švigelj Marica, Zavrh pri Borovnici 5,
Borovnica, spričevalo 1. letnika Srednje
agroživilske šole, izdano leta 1992/93.
s-67066

Ternav Diana, Cesta na Markovec 5, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 27878. g-67239

Todorovič Maja, Šmartinska 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-67284

Tof Eva, Zupančičeva 7, Domžale, de-
lovno knjižico. s-67085

Tomažič Slavko, Dolenjska 45 b, Ljub-
ljana, spričevalo o končani šoli za voznike

motornih vozil, izdal Center Ježica leta
1975. s-67289

Tome Jernej, Škofjeloška cesta 2, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596541, reg. št. 196237. s-67195

Toplišek Matjaž, Pernetova 13, Trzin,
delovno knjižico. s-67148

Trnovšek Milan, Mali Gaber 2, Veliki
Gaber, zaključno spričevalo Srednje šole v
Domžalah, izdano leta 1982. s-67199

Trošt Damjan, Žerjav 37 a, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14588.
g-67236

Turel-Faleskini Alenka, Pod Jelšami 36,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101013804, izdala Zavarovalnica Slove-
nica na ime Faleskini Rado. s-67188

Uljan Bojan, Vrbica 2, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001016098, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-67037

Unterlehner Ivan, Tomšičeva 32, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6027. g-67022

Valussi Riccardo, Gratska 16, Piran, spri-
čevalo 4. letnika Srednje pomorske šole in
diplomo, izdana leta 1980/81. g-67033

Vehar Jože, Koče 61/a, Prestranek, za-
varovalno polico AO 452378, izdala Zava-
rovalnica Adriatic PE Postojna. g-67008

Veladzić Halid, Ostermundigen, diplo-
mo Šole za voznike motornih vozil Ježica,
izdana leta 1985. s-67192

Veler Vesna, Selovec 67, Šentjanž pri
Dravogradu, zaključno spričevalo, smer me-
dicinski tehnik. p-67015

Velkov Gojko, Gorenjskega odreda 14,
Kranj, zavarovalno polico št. 6431392.
g-67185

Vengar Anže, Cesta Talcev 3, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Koroška Bela.
g-67179

Vidergar Ciril, Jakčeva 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 766435,
reg. št. 61968. s-67162

Vidič Adrijan, Grgar 1, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. p-67094

Vidmar Di, Zaloška cesta 178, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065461, reg. št. 210222. s-67183

Vilč Boris, Breg pri Polzeli 102D, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
182264. p-67008

Vodopivec Sandra, Ograda 14, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-67090

Vodušek, Šmarje, vozniško dovoljenje.
p-67071

Vojska Bojana, Prešernova 10, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 397330, reg.
št. 26815, izdala UE Domžale. s-67189

Volčjak Nina, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Nove Jarše, izdano leta
1989. s-67305

Vouk Maja-Marija, Tekavčeva 14, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8176, izdala UE Velenje. p-67053

Vrečko Domen, Štorje 2, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 13283.
g-67240

Vugdalič Sabahudin, Klanska ulica 13,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 80257, S 845942, izdala UE Ljubljana.
s-67136

Vuk Valerija, Podsreda 30, Podsreda, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, iz-
dalo Ministrstvo za šolstvo in šport leta
1996. s-67278

Zabukovnik Jože, Škalska cesta 7, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3492. p-67035

Zahotina Darja, Cesta na Markovec 53,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
27125. g-67339

Zajc Milan, Svibnik 2a, Črnomelj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole teh-
ničnih strok, izdano leta 1975. g-67177

Založnik Franc, Selce 2, Nova Cerkev,
spričevalo za poklicne voznike, št. 7937,
izdal Šolski center Boris Kidrič Celje leta
1980. p-67112

Zega Božidar, Gradnikove brigade 4, No-
va Gorica, spričevalo Šole za poklicne voz-
nike. g-67349

Zelko Polona, Kasaze 69 d, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1195362.
p-67016

Zemljič Boštjan, Zogarci 81, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
29540. g-67237

Zorc Nataša, Veliki vrh pri Litiji 46A,
Litija, spričevalo 2. letnika Srednje usnjar-
ske šole Domžale, izdano leta 1996. s-67036

Zore Simona, Moste 5 a, Komenda, spri-
čevalo OŠ Moste pri Komendi, izdano leta
1988 na ime Škerjanec Simona. s-67298

Zrnec Boštjan, Dolenjska cesta 232,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31-357, izdal LPP. s-67275

Zupanc Samo, Koritno 32, Bled, voz-
niško dovoljenje, št. 19696. g-67027

Žabkar Silvo, Podulce 15, Raka, spriče-
valo 2. letnika Srednje kmetijske šole.
g-67093

Žagar Petrovčič Leonida, Hotedršica 1
c, Hotedršica, potrdilo o opravljenem stro-
kovnem izpitu, izdala Rep. komite za vzgo-
jo in izobr. ter tel. kulturo leta 1986. s-67221

Žagar Robert, Stare pravde 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15161.
p-67093

Železnik Nevenka, Ločica ob Savinji 54
e, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 903161. p-67098

Željeznov Igor, Riharjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S514689,
št. reg. 54275. s-67283

Žgajnar Matej, Mokrška 62, Ljubljana,
diplomo št. 64-1989/90, izdala Srednja grad-
bena šola Ivan Kavčič v Ljubljani dne 29. 6.
1990. s-67086

Živkovič Dalibor, Leninova 5, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. H. št. 9274, izdala
UE Izola. g-67105

Žlender Nada, Glavarjeva 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730108, reg. št. 161455. s-67167

Žlindra Robert, Kamnogoriška cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 184046, reg. št. 156899. s-67146
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH, ZAPOSLOVANJU

IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
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)


