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Sodni register

CELJE

Rg-210255
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00425 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, pro-
izvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41-a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnega deleža in družbe-
ne pogodbe ter združitev poslovnih deležev
s temile podatki:

Matična št. 5149398
Ustanovitelji: Špan Jože, izstopil in po-

novno vstopil 23. 1. 1997, vložil
3,269.810,60 SIT, in Špan Iztok, vstopil
23. 1. 1997, vložil 3,280.671,30 SIT, oba
iz Ljubljane, Tesovnikova 67, ter TAJFUN
PLANINA, d.o.o., Planina pri Sevnici, Plani-
na 41a, izstopil in ponovno vstopil 23. 1.
1997, vložil 8,811.330,40 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 1. 1997.

Rg-210256
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00479 z dne 11. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, proizvod-
nja strojev, d.o.o., sedež: Planina 41-a,
3225 Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/00344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št. 5149398
Ustanovitelji: Špan Jože, izstopil 21. 4.

1997; TAJFUN PLANINA, proizvodnja stro-
jev, d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina 41a,
vstopil 23. 1. 1997, vložil 8,811.330,40
SIT, in TAJFUN PLANINA, proizvodnja stro-
jev, d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina 41a,
vstopil 21. 4. 1997, vložil 8,669.860,20
SIT – odgovornost: ne odgovarja.

KOPER

Rg-200596
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01415 z

dne 28. 11. 1997 pod št. vložka
1/05363/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1226690
Firma: ISBE - ŠERIFOSKI, poslovanje

z nepremičninami in gostinstvo, k.d.
Skrajšana firma: ISBE - ŠERIFOSKI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55
Ustanovitelji: Šerifoski Izet, Struga, Ma-

kedonija, Labuništa, vstopil 22. 10. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; in trije komanditisti.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Šerifoski Izet, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristi Šerifoski Mevmed,
Portorož, Ulica Božidarja Jakca 23; Šerifo-
ski Nazme, Portorož, Lucan 13, Lucija, in
Šerifoski Mentor, Struga, Makedonija, La-
buništa, vsi imenovani 22, 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 28.11. 1997: 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.

Rg-200598
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01559 z
dne 3. 12. 1997 pri subjektu vpisa ISBE -
ŠERIFOSKI, poslovanje z nepremičnina-
mi in gostinstvo, k.d., sedež: Obala 55,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/05363/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1226690
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 5522

Storitve kampov.

Rg-200971
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00886 z
dne 6. 1. 1998 pri subjektu vpisa VISOKA
STROKOVNA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO,
sedež: Senčna pot 10, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/05091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5939739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-

ginc Jordan, razrešen 27. 11. 1996; Žižek

Jan, Dravograd, Meža 51, imenovan
27. 11. 1996, kot v.d. dekana zavoda za-
stopa zavod brez omejitev.

Rg-202386
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01335 z
dne 25. 2. 1998 pri subjektu vpisa VI-
SOKA STROKOVNA ŠOLA ZA PODJET-
NIŠTVO, sedež: Senčna pot 10, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/05091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5939739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-

žek Jan, razrešen 1. 10. 1997; zastopnik
Pšeničny Viljem, Ljubljana, Gubčeve briga-
de 41, imenovan 2. 10. 1997, kot v.d. di-
rektorja zavoda zastopa zavod v skladu s
statutom zavoda; za sklepanje pogodb nad
1 mio SIT izven finančnega načrta mora pri-
dobiti soglasje UO šole.

Rg-203504
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00726 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
VEZAN LES, proizvodnja polfinalnih in
finalnih lesnih izdelkov, d.o.o., Pivka, se-
dež: Snežniška 12, 6257 Pivka, pod vlož-
no št. 1/01662/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5439019
Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-

no besedilo) z dne 13. 6. 1996.

Rg-203514
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00722 z
dne 25. 3. 1998 pri subjektu vpisa
JAVOR-LESOGRAD, podjetje za predela-
vo lesa, d.o.o., Kozina, sedež: Kozina 34,
6240 Kozina, pod vložno št. /01481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5412382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Blokar Matevž, razrešen 31. 3. 1996;
direktor Česnik Alojz, Pod Kerinom 2, ime-
novan 14. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) z dne 14. 6. 1996.

Rg-205170
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00433 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa V.R.
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COMPANY, Trgovina, proizvodnja in špe-
dicija, d.o.o., Sežana, sedež: Partizan-
ska 103, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5694329
Firma: V.R. COMPANY, Trgovina, pro-

izvodnja in špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: V.R. COMPANY, d.o.o.
Sedež: 6274 Šmarje, Šmarje 15a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vatovec Robert, razrešen 13. 3.
1997; prokurist Pribac Edko, Šmarje 12a,
imenovan 13. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90005 Druge
storitve javne higiene.

Rg-205195
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00640 z
dne 6. 5. 1998 pod št. vložka 1/05439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1262947
Firma: GROMETAL, trgovina z odpad-

nimi snovmi in druga trgovina ter stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: GROMETAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6310 Izola, Ul. svobode 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tota Dejan, Tota Tatjana in

Tota Patrik, vsi iz Izole, Ul. svobode 1, vsto-
pili 20. 3 1998, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tota Tatjana, imenovana 20. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-

nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice. Pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-206625
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00197 z
dne 15. 6. 1998 pri subjektu vpisa SCIA-
RADA, trgovina, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Portorož, sedež: Obala 114, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03051/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in družbenikov,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastop-
nikov ter uskladitev ustanovnega akta z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5610699
Osnovni kapital: 11,836.000 SIT
Ustanovitelji: Mason Renzo, Mestre, Ita-

lia, Via Asseggiano 13, vstopil 25. 3. 1992,
vložek 2,959.000 SIT, Pogačnik Luciana,
Portorož, Bazoviška 9, vstopila 25. 3.
1992, vložek 1,183.600 SIT, Mason Stefa-
no, Mestre, Italia, Via Piave 40, vstopil
9. 10. 1993, vložek 2,959.000 SIT, in Po-
gačnik Tejka, Portorož, Bazoviška 9, vsto-
pila 15. 12. 1994, vložek 4,734.400 SIT
— odgovornost: ne odgovarjajo; Pompig-
noli Giorgio, izstopil 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mason Renzo in zastopnik Pompig-
noli Giorgio, razrešena 12. 12. 1994; di-
rektorica Pogačnik Tejka, imenovana
12. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
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rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-206626
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00348 z
dne 19. 6. 1998 pri subjektu vpisa TELE-
SOFT, telekomunikacije, elektronika, in-
formatika, d.o.o., Ankaran, sedež: Ja-
dranska 70, 6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/01074/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.:
spremembo firme, skrajšane firme in druž-
benikov ter uskladitev dejavnosti in aktov z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5378613
Firma: TELESOFT, k.d., telekomunika-

cije, elektronika, informatika KRIVOKA-
PIČ, Ankaran

Skrajšana firma:TELESOFT, k.d., An-
karan

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Krivokapič Veljko, Ankaran,

Jadranska 70, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
k.d., 23. 1. 1995, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, in en komanditist,
vstopil 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo 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; 6420 Telekomunikacije; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično

svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-206643
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00680 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa LUKIN,
trgovina, export - import, Portorož,
d.o.o., sedež: XXX. divizije 8, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/03552/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in čistopis akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5723418
Firma: LUKIN, trgovina, izvoz - uvoz,

Izola, d.o.o.
Skrajšana firma: LUKIN, Izola, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Malija 39
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Sprememba akta o ustanovitvi (čistopis)
z dne 8. 5. 1997.

Rg-206654
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00914 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU, se-
dež: Šmarje 1, 6274 Šmarje, pod vložno
št. 1/00040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083842
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 5274

Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92511 Dejavnost knjižnic; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n..

Rg-206664
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01011 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa MOD,
poslovne storitve, trgovina-import-ex-
port, d.o.o., Izola, Kraška 20, sedež:
Kraška 20, Izola, pod vložno št.
1/04426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in zastopnika, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, pravilne podatke pri
družbeniku in zastopniku, uskladitev dejav-
nosti in aktov z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5818079
Firma: MOD, poslovne storitve, trgovi-

na-import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: MOD, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Morova 6a
Osnovni kapital: 2,252.027 SIT
Ustanovitelji: Ćurić Mladen, Visoko, BIH,

Omladinska 19, vstop 28. 6. 1993, vložek
2,252.027 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ćurić Mladen, imenovan 28. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Tomić Branka, Kranj, Cesta Kokrškega odre-
da 11, imenovana 24. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih 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
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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
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mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 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 opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo; 52488 Trgovina na 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje 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; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n..

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-206668
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01075 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa PROTEX,
proizvodnja plastičnih, lesnih in kovin-
skih izdelkov, trgovina in storitve, d.o.o.,
Postojna, sedež: Rožna ulica 20, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/02849/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5577756
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Požar Jožica, razrešena 18. 8.
1997; direktor Požar Radovan, Postojna,
Rožna ulica 20, imenovan 18. 8. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28740 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 35500 Pro-

izvodnja drugih vozil, d.n.; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) z dne 27. 8. 1997.
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Rg-206676
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01238 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa TIMEKS,
trgovina in poslovne storitve, d.o.o., se-
dež: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5549388
Ustanovitelj: Šubic Janez, izstopil 18. 9.

1997; DIANA HOLDING SA, Lugano, Švi-
ca, Contrada di Sassello 2, vstop 18. 9.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šubic Janez, Sečovlje, Dragonja 67,
imenovan 5. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-206681
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01270 z
dne 22. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05451/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1215175
Firma: OMERBAŠIČ, k.d., knjigovez-

niške storitve
Skrajšana firma: OMERBAŠIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6230 Postojna, Kolodvorska 5a
Ustanovitelji: Omerbašič Hazim, Banja

Luka, BIH, Brače odiča 67, in Omerbašič
Suada, Banja Luka, BIH, Mundžiča 5, ki
odgovarjata s svojim premoženjem, in en
komanditist, vstopili 16. 9. 1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Omerbašič Hazim in Omerbašič
Suada, ki kot komplementarja zastopata
družbo brez omejitev, ter prokurist Posavec
Aleksander, Prestranek, Žeje 19, imenovan
16. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Rg-206684
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01382 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa IFIM,
Izvoz-uvoz, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 23, Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04977/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in poslovnih deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5904269
Osnovni kapital: 6,097.047,94 SIT
Ustanovitelja: Ivetac Neven, Koper, Beb-

lerjeva 10, in Filippin Carlo, Vittorio Venetto,
Italija, Via Monte Baldo 30, vstopila 15. 3.
1995, vložila po 3,048.523,97 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-206693
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01538 z
dne 17. 6. 1998 pri subjektu vpisa ADRI-
ATIC SAFARI - turistično podjetje, d.o.o.,
Portorož, sedež: Kosovelova 8, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/02706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča imenova-
nje prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5558000
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Gunter Irmschler, Schweinfurt, Nemčija,
Bahnhofsplatz 11, imenovan 20. 11. 1997.

Rg-206697
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00295 z
dne 19. 6. 1998 pri subjektu vpisa MAGIS
GRAFIKA,  proizvodnja,  trgovina  in  sto-
ritve, d.o.o., Sežana, sedež: Kraška ce-
sta 4, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/05244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5986621

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pessi Dario, razrešen 31. 1. 1998;
direktor Reggiani Dario, Osnago, Italija, Via
Milano 17, imenovan 31. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-206703
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00783 z
dne 17. 6. 1998 pri subjektu vpisa LARIO
ENERGY SEŽANA, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Sežana, sedež: Cesta na Leni-
vec 4, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/01884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5471273
Firma: S.L.E. - proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: S.L.E., d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska

37a
Osnovni kapital: 1,517.782 SIT
Ustanovitelj: LARIO ENERGY d.o.o., in

Bolta Janez, izstopila 24. 4. 1998; Možina
Radoš. Repentabor, Italija, Col št. 48, vsto-
pil 7. 1. 1991, vložil 1,517.782 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Spinelli Marco, razrešen 24. 4.
1998; direktor Možina Radoš, ki od 24. 4.
1998 zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Brajdih Miranda, Sežana, Križ št.
194, imenovana 24. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-206704
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00811 z
dne 19. 6. 1998 pri subjektu vpisa RIDAKI,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
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Sveto, sedež: Sveto 4, 6223 Komen, pod
vložno št. 1/03124/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la in vložkov, naslova družbenice, uskladi-
tev dejavnosti in ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5706084
Firma: RIDAKI, proizvodnja, trgovina,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RIDAKI, d.o.o.
Sedež: 6230 Postojna, Goriče 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ratoša Ivan in Ratoša Dar-

ja, oba iz Postojne, Goriče  3a , oba vstopi-
la 9. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi

izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina 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 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-206707
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00869 z
dne 19. 6. 1998 pod št. vložka
1/05466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303627
Firma: GRANDI FIRME, trgovina, stori-

tve in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: GRANDI FIRME, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Cesana Samuele, Trst, Ita-

lija, Via della Pieta’ 51, Petagna Euro, Trst,
Italija, Via dei Navali 4, in Pellarini Fabio,
Trst, Italija, Strada Vecchia dell’Istria 84,
vstopili 18. 5. 1998, vložili po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pellarini Fabio, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Račnik Irena, Ko-
per, Cesta na Markovec 6, imenovana
18. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 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
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tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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 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 opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, 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, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo 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 nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-206709
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00954 z
dne 19. 6. 1998 pri subjektu vpisa JACK,
slaščičarstvo, gostinstvo, turizem, trgo-
vina, export-import, d.o.o., sedež: Oba-
la 2, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03086/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5617111
Ustanovitelja: Spaqi Frok, Prizren, ZRJ,

Špinadija b. št. , vstopil 24. 9. 1997, in
Agron Ukaj, Novigrad, Hrvaška, Velika ulica
2, vstopil 25. 5. 1998, vložila po
362.542,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Agron Ukaj, imenovan 25. 5. 1998.

Rg-206804
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00878 z
dne 26. 5. 1998 pri subjektu vpisa PART-
NER - Turistična agencija, d.o.o., Koper,
sedež: Ljubljanska cesta 2a, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5319668
Sedež: 6000 Koper, Ulica Zore Pe-

rello Godina 3
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-206806
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01357 z
dne 1. 6. 1998 pri subjektu vpisa ELKE
INTERNATIONAL - Trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Obala 132, Luci-
ja, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/05147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5924928
Sedež: 6000 Koper, Manžan 13.

Rg-207548
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02576 z
dne 29. 5. 1998 pri subjektu vpisa MC -
Usnjena galanterija, d.o.o., Pobegi, Ko-
per, sedež: Pobegi, Ilirija 28, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5761948
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Del

Tedesco Claudio, Fontanafredda, Pordeno-
ne, Via Paolo Diacono 27, razrešen 23. 5.
1994 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta, in direktor Bordon Mitja, Koper, Pobe-
gi, Ilirija 28, imenovan 23. 5. 1994, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-207549

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00475 z
dne 8. 6. 1998 pri subjektu vpisa PRIMOR-
SKI SKLADI, Upravljanje z investicijski-
mi skladi, d.o.o., Koper, sedež: Prista-
niška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in vložkov, članov nadzornega
sveta in zastopnikov ter čistopis družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5822629
Osnovni kapital: 125,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kenda Srečko, Sežana, Ul.

Franca Segulina 8, vložil 571.225 SIT, Ko-
drič Rajko, Izola, Oktobrske revolucije 43,
vložil 443.347 SIT, Čok Vojko, Škofije, Plav-
je 6, vložil 612.500 SIT, Košnik Srečko, Po-
stojna, Cankarjeva 16, vložil 300.000 SIT,
Ždralič Žarko, Koper, Rozmanova 12, vložil
5,000.000 SIT, Radovac Petrina, Koper,
Montinjančevo naselje 4, vložila 141.667
SIT, Čehovin Sergej, Koper, Gozdna pot 6,
vložil 400.000 IT, Birsa Stanislav, Koper,
Kampel 25c, vložil 400.000 SIT, Gorup Sto-
jan, Sežana, C. na Lenivec 18, vložil
300.000 SIT, Luzar Božo, Koper, Istrska ce-
sta 93a, vložil 400.000 SIT, Može Tomaž,
Koper, Trg B. Giordana 2, vložil 400.000
SIT, Ostanek Božidar, Koper, Oljčna pot
27b, vložil 400.000 SIT, Pavšič Mirko, Ko-
per, Kampel 111, vložil 374.672 SIT, Pečar
Franko, Koper, Istrska cesta 25, vložil
500.000 SIT, Pucer Dino, Ankaran, Bevko-
va ulica 37, vložil 400.000 SIT, Rožman Alo-
jz, Koper, Klaričeva 12, vložil 400.000 SIT,
Vrabec Radovan, Koper, Krožna cesta 65,
vložil 400.000 SIT, Starovič Vojko, Portorož,
Vojkova 48, vložil 116.667 SIT, in Furlan
Zmago, Koper, Dolga reber 17, vložil
116.667 SIT, ki so vstopili 5. 3. 1996, Re-
ner Jože, Ankaran, Vlahovičeva 52, vložil
500.000 SIT, Slaček Miran, Koper, Kvedro-
va 3, vložil 400.000 SIT, in Zorko Alojz, Izo-
la, Strma pot 18, vložil 515.377 SIT, ki so
vstopili 5. 3. 1995, FINOR d.o.o., Koper,
Pristaniška 14, vložil 28,163.333 SIT, Pri-
morski finančni center - INTERFIN, borzno
posredniška družba, d.o.o., Koper, Prista-
niška 8, vložil 41,793.793 SIT, in Jereb Du-
šan, Izola, Ul. IX. korpusa 20, vložil
4,760.211 SIT, ki so vstopili 9. 1. 1995,
Banka Koper, d.d., Koper, Pristaniška št.
14, vložila 13,541.667 SIT, TEKOS, Podjet-
je za razvoj proizvodnje in gospodarnosti v
poslovanju, Tolmin, d.o.o., Tolmin, Ulica pad-
lih borcev št. 2, vložil 833.333 SIT, in Knez
Bojan, Ankaran, Mahničeva št. 8, vložil
3,960.968 SIT, ki so vstopili 25. 2. 1994,
Klemše Leon, Portorož, Sončna pot 50, vlo-
žil 5,000.000 SIT, in Kragelj Igor, Koper,
Benčičeva ul. 2, vložil 13,854.573 SIT, ki
sta vstopila 10. 11. 1993 – odgovornost: ne
odgovarjajo; SLOVENICA, zavarovalna hiša,
d.d., Ljubljana, izstopila 23. 2. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jereb Dušan, Izola, Ul. IX. korpusa 20,
imenovan 17. 5. 1996, in Kragelj Igor, Ko-
per, Benčičeva ul. 12, 17. 5. 1996 razre-
šen kot direktor in imenovan za predsednika
uprave, zastopata družbo neomejeno in lah-
ko sklepata vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitve, razen: pogodb o odtu-

jitvi nepremičnin, ki jih lahko sklepata le na
podlagi tozadevnega sklepa skupščine; po-
godb o investiciji in najemu posojila ali kredi-
ta, ki presega tolarsko protivrednost zneska
100.000 DEM na dan sklenitve posla, nad
tem zneskom pa vključno do 200.000 DEM
s soglasjem nadzornega sveta, nad tem zne-
skom pa s soglasjem skupščine.

Člani nadzornega sveta: Klemše Leon,
Bevčič Albert in Jereb Dušan, izstopili 23. 2.
1996; Ždralič Žarko, vstopil 24. 7. 1995,
Može Tomaž, vstopil 24. 10. 1995, in Ško-
da Marijan, vstopil 23. 2. 1996.

Čistopis družbene pogodbe z dne 23. 2.
1996 in z dne 6. 5. 1997.

Rg-207551
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00790 z
dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., sedež: Ko-
lodvorska 9a, 6257 Pivka, pod vložno št.
1/00255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038634
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Člani nadzornega sveta: Karlič Serđo,

izstopil 12. 7. 1996; Tomšič Deša, vstopila
12. 7. 1996.

Rg-207552
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00027 z
dne 11. 6. 1998 pri subjektu vpisa
MERCATOR-DEGRO, Trgovsko-gostin-
sko podjetje, d.d., sedež: Lucija, Obala
144, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5301513
Član nadzornega sveta: Pregl Kazimir

Živko, izstopil 25. 11. 1996; Gajič Brane,
vstopil 25. 11. 1996.

Rg-207554
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00079 z
dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa MAR-
MOR, Podjetje za pridobivanje in obde-
lavo naravnega kamna, Sežana, d.d., se-
dež: Partizanska 73a, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča čistopis statuta, spre-
membo dejavnosti in imenovanje nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5090725
Člani nadzornega sveta: Sigulin Ciril,

Spasovič Miodrag, Vidmar Ana Marija in
Ravbar Milivoj, izstopili 23. 12. 1996; Žag-
meister Štefanija, Sigulin Ciril, predsednik,
in Škrlj Franc, namestnik predsednika, vsto-
pili 23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n..

Čistopis statuta z dne 15. 1. 1997.
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Rg-207555
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00215 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa SUN-
TOURS, turizem in storitve, d.o.o., se-
dež: Obala 14a, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/04306/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložkov družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5788366
Osnovni kapital: 12,411.000 SIT
Ustanovitelji: Brezovec Dragica, Koper,

Krožna 12, vstop 16. 8. 1996, vložek
4,140.332 SIT, Borštnik Mira, Portorož,
Stara cesta 2, vstop 25. 4. 1996, in Rolc
Boris, Portorož, Seča 194, vstop 16. 8.
1996, vložek 4,135.334 SIT — odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-207556
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00226 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa SACOM
ENGINEERING, elektronika, informatika
in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Ferrar-
ska ulica 12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01339/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388414
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3350 Proizvodnja ur; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev, ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-207559
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00639 z

dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa
BLAGOVNO TRANSPORTNI CENTER
TERMINAL, Sežana, d.d., sedež: Parti-
zanska c. 79, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00850/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 8. 5. 1997 in imenovanje članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5107806
Člani nadzornega sveta: Cerkvenik Bo-

jan, predsednik, Ahlin Ignacij in Kontelj Ma-
rino, izstopili 8. 5. 1997; Brajdih Tatjana,
Colja Gvido in Mahnič Jordan, izstopili in
ponovno vstopili 8. 5. 1997; Klemše Leon,
vstopil 8. 5. 1997; Ristič Dragan in Teraž
Andrej, vstopila 21. 5. 1997.

Rg-207561
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00677 z
dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa MADAI,
d.o.o. - upravljanje kabelsko komunika-
cijskih sistemov CATV in RTV difuzija,
sedež: Ulica 15. maja št. 13, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5586488
Osnovni kapital: 31,441.000 SIT
Ustanovitelja: TELMONT d.o.o., Koper,

Kampel 12, vložil 22,109.485 SIT, in Ko-
vač Bojan, Koper, Cesta na Markovec 61,
vložil 9,331.515 SIT — vstopila 12. 4.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-207564
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00961 z
dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa IN-
TEREUROPA, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, del-
niška družba, sedež: Vojkovo nabrežje
32, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5001684
Sprememba statuta z dne 11. 7. 1997.

Rg-207565
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01014 z
dne 11. 6. 1998 pri subjektu vpisa PRI-
MORSKI SKLADI, Upravljanje z investi-
cijskimi skladi, d.o.o., Koper, sedež: Pri-
staniška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in poobla-
stil ter članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5822629
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Knez Bojan, Ankaran, Mahničeva št.
8, imenovan 1. 6. 1997, predsednik upra-
ve Kragelj Igor, Koper, Benčičeva ul. 12, in
direktor Jereb Dušan, Izola, Ul. IX. korpusa
20, razrešena in ponovno imenovana 9. 5.
1997 — vsak od njih zastopa družbo neo-
mejeno in lahko sklepa vse pogodbe v ime-
nu in za račun družbe brez omejitev, razen
pogodb o odtujitvi nepremičnin, ki jih lahko
sklene le na podlagi predhodnega tozadev-
nega sklepa skupščine, pogodb o posa-
mezni investiciji in o najemu posameznega
posojila ali posameznega kredita, ki prese-

ga tolarsko protivrednost 20% osnovnega
kapitala na dan sklenitve posla, nad tem
zneskom pa do vključno 40% osnovnega
kapitala na dan sklenitve posla s soglasjem
nadzornega sveta, nad tem zneskom pa s
soglasjem skupščine.

Člani nadzornega sveta: Knez Bojan in
Torkar Milan, izstopila 9. 5. 1997; Kobal
Ana, vstopila 9. 5. 1997.

Rg-207566
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01037 z
dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa IN-
TEREUROPA, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, del-
niška družba, Filiala špedicije, Ljublja-
na, sedež: Letališka cesta 35, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00212/07 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelenc Milan, razrešen 1. 1. 1997;
direktor Hiti Franc, Brezovica pri Ljubljani,
Pot v Loki 13, imenovan 1. 1. 1997, kot
direktor filiale je pooblaščen, da v imenu
družbe in na njen račun sklepa pogodbe v
okviru dejavnosti podružnice z naslednjimi
omejitvami: ne sme skleniti pogodbe o da-
janju ali najemanju kratkoročnega ali dolgo-
ročnega kredita; ne sme brez predhodnega
dogovora s članom uprave družbe, zadolže-
nim za področje marketinga in prodaje, skle-
niti pogodbe o sodelovanju ali prekiniti so-
delovanje s tujim poslovnim partnerjem; ne
sme skleniti pogodbe o poslih s komitenti,
ki jih opravlja oziroma s katerimi dela dvoje
ali več podružnic; ne sme skleniti pogodbe
o zalaganju finančnih sredstev družbe, ra-
zen za carinske in druge uvozne dajatve, za
transportne, skladiščne in prekladalne
stroške ter za zavarovalne premije za pre-
voz blaga v okviru letnega načrta obratnih
sredstev in v skladu s smernicami ter sklepi
uprave družbe.

Rg-207568
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01126 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa LAGU-
NA COMMERCE, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Sečovlje, sedež: Parecag 25,
6333 Sečovlje, pod vložno št.
1/02105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5508398
Ustanovitelja: Šeško Lilijana, izstopila

13. 7. 1995; Šeško Stanislav, vstopil 25. 5.
1994, vložil 1,125.000 SIT, in Šeško Nina,
vstopila 13. 7. 1995, vložila 375.000 SIT,
oba iz Sečovelj, Parecag 25, odgovornost:
ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Šeško Lilijani, ki je bila razrešena
13. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 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
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rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n..

Rg-207569
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01127 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa UNI-
VERSE SERVICE, turizem, trgovina, eko-
nomske in finančne storitve, d.o.o., se-
dež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod

vložno št. 1/03885/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5732344
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Benussi Fulvio, razrešen 7. 7. 1997;
direktor Ioan Renzo, Fossalta di Portogrua-
ro, Viale I. Marzotto 15a, imenovan 7. 7.
1997, ki sme in lahko sklepa pogodbe o
nakupu in prodaji, zastavi ter drugih obre-
menitvah nepremičnin in deležev družbe in
hčerinskih družb, prevzemanju jamstev ter
sklepanju kompenzacijskih poslov le s pred-
hodnim pisnim sklepom skupščine družbe;
sme in lahko samostojno sklepa vse ostale
vrste poslov samostojno do vrednosti SIT
protivrednosti 20.000 DEM za vsak posa-
mezen posel, nad to vsoto pa mora imeti
predhodno soglasje družbenika ali potrdi-
tev po faksu, telegramu ali s pismom.

Rg-203231
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01599 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TURFIN – Trgovina, posre-
dovanje in finančne storitve, d.o.o., Por-
torož, sedež: Vilfanova 31, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/03910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in vložka ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5734860
Ustanovitelj: BADEFIN S.R.L. Pordeno-

ne, izstop 12. 11. 1997; Turrin Domenico,
izstop 12. 11. 1997; Smrekar Robert, Por-
torož, Vilfanova 31, vstop 19. 3. 1994, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih 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;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-203522
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00241 z dne 12. 3. 1998 pri
subjektu vpisa BAL-MEN, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Dantejeva 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenika, deležev in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5791502
Sedež: 6310 Izola, Obrtna ulica 9
Ustanovitelja: Alimoski Mensur, Struga,

Makedonija, Labunište, vstop 4. 11. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Alimoski Ibrajm, Struga, Makedonija,
Labuništa, vstop 3. 2. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alimoski Ibrajm, imenovan 3. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204369
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00096 z dne 24. 3. 1998 pri
subjektu vpisa CIMOS INTERNATIONAL,
Avtomobilska industrija, d.d., sedež: Ce-
sta Merežganskega upora 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040302
Člani nadzornega sveta: Kolenc Elvia,

Horvat Barbara in Čerin Rajmund, vsi izsto-
pili 27. 7. 1997 ter Kolenc Elvia, Pranjič
Jure in Majcen Branko, vstopili 28. 7. 1997.

Rg-204835
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00891 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TECNO MUSIC, d.o.o., Tr-
govina z glasbenimi instrumenti, turizem
in storitve, sedež: Pristaniška 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04908/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5884721
Ustanovitelj: Cirello Enzo, Trst, Italija, Via

Rinaldo Scarlicchio 43, vstop 12. 9. 1994,
vložek 1,473.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bevilaqua Aram, izstop 4. 6. 1997.

Rg-205159
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01223 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VIVENDI – Podjetje za pro-
izvodnjo, trženje in trgovino, d.o.o., Por-
torož, sedež: Liminjanska 96, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/02648/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5547598
Osnovni kapital: 3,012.381 SIT
Ustanovitelj: Haskič Zlatko, Portorož,

Obala 116, vstop 12. 4. 1994, vložek
3,012.381 SIT, odgovornst: ne odgovarja.

Rg-205204
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01611 z dne 11. 5. 1998 pod
št. vložka 1/05443/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254065
Firma: NOVA EPOHA, trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vehovec Marjan, Koper,

Benčičeva 2, vstop 8. 12. 1997, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vehovec Nada, Koper, Benčičeva 2, vs-
top 8. 12. 1997, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vehovec Marjan, imenovan 8. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Vehovec Nada, imenovana 8. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,

dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina in
grozdja;1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
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skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 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 opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-

krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi 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;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 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.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje

športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.60 družba opravlja
samo varovanje.

Rg-205305
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03218 z dne 13. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KOSIČ, trgovina in go-
stinstvo, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bistri-
ca, Cankarjeva 18, sedež: Cankarjeva
18, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/04528/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5812291
Osnovni kapital: 1,503.500 SIT
Ustanovitelj: Kosič Gregor, Ilirska Bistri-

ca, Cankarjeva 18, vstop 10. 6. 1993, vlo-
žek 1,503.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-206627
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00351 z dne 18. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ASTAREA, Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Izola, sedež: Kajuhova 6,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01898/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, družbenikov, zastopni-
kov ter uskladitev dejavnosti in ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5470595
Firma: ASTAREA KRULC & COMPANY,

Trgovinsko podjetje, d.n.o., Izola
Skrajšana firma: ASTAREA KRULC &

COMPANY, d.n.o., Izola
Ustanovitelja: Krulc Boris, Izola, Kajuho-

va ul. 6, izstop iz d.o.o. in vstop v d.n.o.
23. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Trušnovec Miroslava, Izo-
la, Cegnarjeva ul. 5, vstop 23. 3. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krulc Boris, razrešen 23. 3. 1995 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
z drugim družbenikom samo skupno; druž-
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benica Trušnovec Miroslava, imenovana
23. 3. 1995, zastopa družbo z drugim druž-
benikom samo skupno.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s

svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 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 pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-206659
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00971 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa NOVA, podjetje za prodajo
in popravila vozil, d.o.o., Koper, sedež:
Šalara 31d, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,

družbenikov, dejavnosti in družbene pogod-
be z dne 11. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5383846
Osnovni kapital: 21,558.000 SIT
Ustanovitelji: Jurak-Apollonio Tea, Ko-

per, Šalara 31d, vstop 16. 4. 1990, vlo-
žek 3,233.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jurak Stanislav, Trst, Italia, Via Um-
berto Veruda 22, vstop 16. 4. 1990, vlo-
žek 11,856.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurak Robert, Koper, Šalara
31d, vstop 11. 7. 1997, vložek 3,233.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurak Gre-
gor, Koper, Šalara 31d, vstop 11. 7.
1997, vložek 3,233.700 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom opravlja družba samo dejavnost me-
njalnic.

Rg-206667
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01033 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KOSTANJ, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
12a, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5705428
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1998:

2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
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; 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 kolesi,
deli in opremo; 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,
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drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 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 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo 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; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-206669
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01079 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GRADNJE – Zidarstvo in
fasaderstvo, d.o.o., Lucija, sedež: Limi-

njanska 96, Lucija, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02627/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5547814
Ustanovitelj: Barudžija Milan, izstop 4. 8.

1997; Francuz Nenad, Bosanska gradiška,
BiH, Grbavci 93, vstop 4. 8. 1997, vložek
2,246.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Barudžija Milan, razrešen 4. 8. 1997;
direktor Prodanović Mirko, Koper, Šalara
6, imenovan 4. 8. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Francuz Nenad,
imenovan 4. 8. 1997.

Rg-206701
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00755 z dne 22. 6. 1998 pod
št. vložka 1/05469/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1300369
Firma: ŽAGA PIVKA, d.o.o., družba za

proizvodnjo in trženje lesa
Skrajšana firma: ŽAGA PIVKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  6257  Pivka,  Snežniška  ce-

sta 12
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gozdno gospodarstvo Po-

stojna, d.d., Postojna, Vojkova ul. 9, vstop
7. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; JAVOR PIVKA LES-
NA INDUSTRIJA, d.d., Pivka, Kolodvorska
9a, vstop 7. 4. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MAROF
TRADE, Podjetje za proizvodnjo in promet
lesnih izdelkov, d.o.o., Stari trg pri Ložu,
Notranjskega odreda 46, vstop 7. 4. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kmetijsko-gozdarska zadruga Piv-
ka, z.o.o., Pivka, Snežniška cesta 16, vs-
top 7. 4. 1998, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požar Evgen, Postojna, Belsko 36,
imenovan 7. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala;5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-206710
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00962 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CIMOS COMMERCE,
d.o.o., Trgovina z avtomobili in servisira-

nje, sedež: Cesta Marežganskega upora
2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5648653
Ustanovitelji: CIMOS INTERNATIONAL,

Avtomobilska industrija, d.d., Koper, Cesta
Marežganskega upora 2, vstop 30. 11.
1992, vložek 1.108,619.032,22 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Republika Slove-
nija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
20. 1. 1998, vložek 348,556.351,88 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 2. 6. 1998, vložek 987,044.785,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-206801
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00290 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JAVOR-OPAŽNI ELEMENTI,
proizvodnja lesenih plošč in elementov,
d.o.o., Belsko, sedež: Belsko 2, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/01665/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5438985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marentič Alojz, razrešen 31. 10.
1996; direktor Merkač Srečko, Postojna,
Bukovje 1a, imenovan 30. 10. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-206810
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00821 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ANGIOMEDIC, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 109,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/05402/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1253514
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki.

Pod opr. št. Srg 821/98 z dne 2. 6.
1998 se izbriše omejitev pri dejavnosti s
šifro 51.18.

Rg-207553
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00049 z dne 23. 6. 1998 pod
št. vložka 1/05470/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1121553
Firma: LARA – DEVČIĆ & DEVČIĆ, Me-

dicinsko estetski center, d.n.o., Sežana,
Kosovelova 4b

Skrajšana firma: LARA – Devčić & Dev-
čić, d.n.o., Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova 4b
Ustanovitelja: Devčić Boris in Devčić Ne-

venka, oba Sežana, Cankarjeva ulica št. 1,
vstopila 9. 12. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Devčić Boris, imenovan 9. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Devčić Nevenka, imenovana 9. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 85121 Osnov-
na zdravstvena dejavnost; 85122 Speciali-
stična ambulantna dejavnost; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-207557
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00232 z dne 22. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SLOMIN, holdinška druž-
ba, d.d., sedež: Zore Perello Godina 2,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04871/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5876281
Člani nadzornega sveta: Egghart Walter

Dkem. Dr., izstop 13. 6. 1996; Pe-
yrer-Heimstatt Tassilo, vstop 13. 6. 1996.

Rg-207562
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00896 z dne 9. 6. 1998 pri
subjektu vpisa FRIGOMAR, konfekcioni-
ranje ribe, d.o.o., Izola, sedež: Tovarni-
ška ulica 13, 6310 Izola, pod vložno št.
1/02609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenika in spremembo po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5540569
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
23. 9. 1996, vložek 4,740.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; NIKA PID 1, d.d.,
Brežice, Trg izgnancev 1a, vstop 3. 6.
1997, vložek 5,940.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-207563
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00907 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CO-COOP, Podjetje za tr-
govino in posredništvo, Koper, Pahorje-
va 28, sedež: Pahorjeva 28, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbe-
nikov in deležev, osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5586496
Firma: MARINA ŠPORT, d.o.o., šport,

turizem, trgovina
Skrajšana firma: MARINA ŠPORT, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Frelih Boris, izstop 7. 3.

1997; MARKETING GALEB, d.o.o., Izola,
Izola, Polje 5i, vstop 7. 3. 1997, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
BAJER, d.o.o., Zagorje ob Savi, Levstikova
cesta b. št. , vstop 7. 3. 1997, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frelih Boris, razrešen 7. 3. 1997;
direktor Flajs Valter, Portorož, Vojkova ulica

42, imenovan 7. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1998:
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; 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 kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje 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; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnic; pri dejavnosti
pod šifro 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-207567
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01120 z dne 5. 6. 1998 pri
subjektu vpisa NAFRA, Trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Postojna, se-
dež: Pretnarjeva št. 4, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/03793/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenika, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5722209
Firma: NAFRA-AVTO, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: NAFRA-AVTO, d.o.o.,

Postojna
Sedež: 6230 Postojna, Hrašče št. 5
Ustanovitelj: Čuk France, izstop 18. 11.

1996; Zalar Boris, Postojna, Pivška ul. št.
1a, vstop 18. 11. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuk France, razrešen 18. 11. 1996;
direktor Zalar Boris, imenovan 18. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-207574
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01333 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KOCMAN MIX – Posredo-
vanje, trgovina, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Postojna, sedež: Volaričeva 20,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/01729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5452228
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1753 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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;
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; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207575
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01336 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa DAEX, export-import, trgo-
vina in proizvodnja, d.o.o., Koper, sedež:
Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04178/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo ustanoviteljev in
deležev, uskladitev dejavnosti, spremembo
zastopnika in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5766923
Firma: SCARPE DI MONDO, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SCARPE DI MONDO,

d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Obala 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bašič Edi, izstop 10. 1.

1997; Tafilovski Nezir, Bitola, Makedonija,
Nikola Tesla 4, vstop 10. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tafilovski Nezir, imenovan 10. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Ferenčak Matija, Portorož, Pot po-
morščakov 13b, imenovan 10. 1. 1997; di-
rektor Bašič Edi, razrešen 10. 1. 1997, za-
stopnica Rozman-Glavič Darija, razrešena
10. 1. 1997 kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 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; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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
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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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 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
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-

ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost 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; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-207589
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00109 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa RACE, trgovina in storitve,
d.o.o., Lokev, sedež: Lokev 164a, 6215
Divača, pod vložno št. 1/04810/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5867568
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:

0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev;
0125 Reja drugih živali; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 drob-
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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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207596
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00147 z dne 4. 6. 1998 pod št.
vložka 1/05455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1254910
Firma: TURRIN – Gradbeništvo, k.d.
Skrajšana firma: TURRIN, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6280 Ankaran, Hrvatini 182b
Ustanovitelj: Turrin Domenico, Lignano

Sabbiadoro, Italija, Via Alpina 1, imenovan
22. 1. 1998, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem, in en komanditist.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Turrin Domenico, imenovan 8. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Buiat Maria, Pordenone, Italija, Vial-
le della Liberta 1, imenovana 8. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 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
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic.

Rg-207598
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00175 z dne 26. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CENŠPED, podjetje za tr-
govinsko, posredniško, storitveno in
transportno dejavnost, d.o.o., sedež: Voj-
kovo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03206/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo bivališča
družbenikov, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kaicjo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5628539
Ustanovitelja: Štrukelj Ivan Branko, Izo-

la, Dolina 3, Jagodje, vstop 1. 7. 1992,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Necmeskal Gracijan, Koper, Cesta
na Markovec 9, vstop 1. 7. 1992, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Necmeskal Gracijan, razrešen 21. 1.
1998; direktor Batistić Nikša, Koper, II. pre-
komorske brigade 32a, imenovan 21. 1.
1998, za obremenitve in odsvojitve nepre-
mičnin potrebuje soglasje skupščine druž-
be.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
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kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-

javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-207613
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00871 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
LAMA, d.d., okovja – montažni sistemi –
orodja – trgovina, Dekani, sedež: Dekani
5, 6271 Dekani, pod vložno št.
1/00143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041929
Člani nadzornega sveta: Jakomin Zvez-

dan in Bajramović Slavka, izstopila 19. 3.
1998 ter Pirih Damjan in Pranjič Jure, vsto-
pila 19. 3. 1998.

Rg-207616
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00911 z dne 17. 6. 1998 pri

subjektu vpisa ELKOP, trgovinsko podjet-
je, d.d., sedež: Ferrarska 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00858/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča redno (prostovoljno)
likvidacijo, spremembo firme, skrajšane fir-
me, zastopnika ter članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5170028
Firma: ELKOP, trgovinsko podjetje,

d.d. – v likvidaciji
Skrajšana firma: ELKOP, d.d., – v likvi-

daciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Humar Janez, razrešen 12. 5. 1998
kot začasna uprava – direktor; likvidator Pi-
nes Danilo, Koper, Kvedrova 1, imenovan
12. 5. 1998.

Člani nadzornega sveta: Žonta Neda, Po-
niš Doris in Vrčon Dajana, izstopile 12. 5.
1998 ter Šoštarič Tatjana, Jurišič Nataša in
Žonta Neda, vstopile 12. 5 . 1998.

Sklep skupščine z dne 12. 5. 1998 o
začetku redne likvidacije.

Rg-207617
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00932 z dne 26. 6. 1998 pri
subjektu vpisa INDE – INVALIDSKE DE-
LAVNICE, Predelava termoplastov, d.d.,
Koper, sedež: Ul. 15. maja št. 6, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00253/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta, imenovanje pred-
sednika in namestnika predsednika ter ime-
novanje uprave s temile podatki:

Matična št.: 5057027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Beričič Srečko, razrešen 26. 5.
1998 kot član začasne uprave; direktor Pa-
vlič Franc, Ankaran, Pervanjeva ul. 16, ime-
novan 26. 5. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pines Danilo,
izstop 26. 5. 1998 ter Pines Danilo, pred-
sednik, vstop 26. 5. 1996; Hlavaty Tomaž,
15. 4. 1997 izstopil ter 26. 5. 1996 po-
novno vstopil; Živkovič Borislav, izstop
13. 5. 1998.

Rg-207619
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00946 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CIMOS TOVARNA
SENOŽEČE, d.o.o., Proizvodnja avtomo-
bilskih delov, Senožeče 17, sedež: Se-
nožeče 17, 6224 Senožeče, pod vložno
št. 1/03636/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in po-
slovnih deležev, spremembo firme družbe-
nika ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5648696
Ustanovitelja: CIMOS INTERNATIONAL,

Avtomobilska industrija, d.d., Koper, Koper,
Cesta Marežganskega upora 2, vstop 1. 1.
1993, vložek 661,544.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; CIMOS KOPER, d.o.o.,
Proizvodnja avtomobilskih delov, Koper, Ce-
sta Marežganskega upora 2, vstop 1. 6.
1998, vložek 1,000,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
2753 Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
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Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5551 Stori-
tve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-207620
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00963 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
LAMA, d.d., okovja – montažni sistemi –
orodja – trgovina, Dekani, sedež: Dekani
5, 6271 Dekani, pod vložno št.
1/00143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5041929
Osnovni kapital: 1.697,338.00 SIT.

Rg-207622
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00973 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VESENIK & DRUŽBENIKI –
TRAMONT, trženje, storitve in najem,
d.n.o., sedež: Fornače 23, 6330 Piran,
pod vložno št. 1/05103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5939844
Sedež: 6320 Portorož, Strunjan 58.

Rg-207966
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00920 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MARINA KOPER, storitve
marin, d.o.o., sedež: Kopališko nabrežje
5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286107
Ustanovitelj: ISTRABENZ, trgovsko pod-

jetje z naftnimi derivati in plini, d.d., Koper,
Zore Perello Godina 2, vstop 21. 4. 1989,
vložek 87,227.422 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; A-BANKA, d.d., Ljubljana, izstop
15. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402

Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic, zastavljalnic.

Rg-207971
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00430 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GLOBUS, Pomorska agen-
cija, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 38, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01016/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
deleža ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346126
Ustanovitelj: Sečnik Peter, izstop 12. 3.

1997; Bandelj Emil, Koper, Za gradom 16,
vstop 2. 3. 1992, vložek 623.298 SIT, od-
govornost:ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v za-
varovalništvu in pokojninskih skladih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.
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Rg-207972
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00801 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TELE-TV, telekabelski in-
ženiring, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 23, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5726425
Sedež: 6000 Koper, Cankarjeva 6
Ustanovitelja: Jesih Marjan in Jesih Silvo,

izstopila 11. 6. 1997; ALFATECH, d.o.o.,
Ljubljana, Verovškova 58, vstop 11. 6.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jesih Gregor, Ankaran, Regento-
va 3, vstop 11. 6. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6420 Telekomunikacije;
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 dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-207973
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00830 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZA-
VOD SEŽANA, sedež: Ul. Jožeta Pahorja
1, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5210437
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Klanjšček Vesna, razrešena 30. 6.
1997 kot ravnateljica; ravnateljica Podgor-
šek Ivica, Sežana, Ul. Iga Grudna 1, imeno-
vana 19. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejiev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-207975
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01184 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ODPAD, zbiranje in prede-
lava sekundarnih surovin ter trgovina,

d.o.o., Pivka, sedež: Petelinje 51, 6257
Pivka, pod vložno št. 1/02821/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5577772
Sedež: 6257 Pivka, Velika Pristava 23
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:

27420 Proizvodnja aluminija; 27450 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 27530 Lit-
je lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželez-
nih kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28520 Splošna mehanična
dela; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki.

Rg-207976
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01248 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TEMPO – Export, import,
trgovina in transport, d.o.o., Tomaj, se-
dež: Tomaj 1, 6221 Dutovlje, pod vložno
št. 1/01683/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5442974
Ustanovitelj: Černe Jožica, izstop 5. 9.

1997; Suša Marijan, izstop 5. 9. 1997; Čer-

ne Dragotin-Albin, Dutovlje, Tomaj 1, vstop
23. 10. 1990, vložek 1,827.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3350
Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,



Stran 22 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in

gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-207977
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01509 z dne 13.7. 1998 pri
subjektu vpisa IWIMAR, d.o.o., trgovina,
proizvodnja, consulting Izola, Razgled 2,
sedež: Razgled 2, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02431/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5528178
Ustanoviteljica: Bizjak Ivan, izstop

30. 10. 1997; Franetič Lucijana, Izola, Raz-
gled 2, vstop 20. 12. 1993, vložek
1,509.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Ivan, razrešen 30. 10. 1997;
zastopnica Franetič Lucijana, razrešena
30. 10. 1997 kot predsednica skupščine
in imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-

kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 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 opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-207978
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01522 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa RASTA-M, finančno-raču-
novodske storitve, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Reška cesta 20,
6240 Kozina, pod vložno št. 1/04646/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5829330
Ustanovitelj: Škerjanc Radojka, izstop

26. 9. 1997; Škerjanc Franc, Kozina, Reš-
ka cesta 20, vstop 26. 9. 1997, vložek
1,506.336 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škerjanc Radojka, razrešena
26. 9. 1997; direktor Škerjanc Franc, ime-
novan 26. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-207981
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01537 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa HRVATIN & HRVATIN –
Podjetje za transport in turizem, d.o.o.,
Pridvor, Turki št. 23, sedež: Pridvor, Tur-
ki 23, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter razširitev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5490251
Firma: HRVATIN & HRVATIN – Podjet-

je za transport in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: HRVATIN & HRVATIN,

d.o.o.

Sedež: 6000 Koper, Turki 10, Sveti
Anton

Osnovni kapital: 13,378.100 SIT
Ustanovitelja: Hrvatin Giuseppe, Trst, Ita-

lija, S. Dorilgo della Vale, Domio 38, vstop
8. 2. 1991, vložek 12.709.195 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hrvatin Diego, Ko-
per, Pridvor, Turki 23, vstop 8. 2. 1991,
vložek 668.905 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-207982
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00443 z dne 1. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05477/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1277138
Firma: VALENKO, VALENČIČ IN PART-

NER, proizvodnja in predelava lesa,
d.n.o., Pivka

Skrajšana firma: VALENKO, Valenčič in
partner, d.n.o., Pivka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6257 Pivka, Mala Pristava 16
Ustanovitelja: Valenčič Andrej in Valen-

čič Marko, oba Pivka, Mala Pristava 16,
vstopila 23. 2. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Valenčič Andrej, imenovan 23. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Valenčič Marko, imenovan 23. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-

pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Pro-
izvodnja žimnic; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207983
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00642 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TIPAVTO, prodaja in ser-
vis, d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 52,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/05146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, razširitev dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter prokuro s temi-
le podatki:

Matična št.: 5947090
Firma: NORCAD ENTERPRISES, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NORCAD ENTERPRIS-

ES, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Istrskega

odreda 40, Lucija
Ustanovitelja: Pečar Stanislav, izstop

17. 3. 1998; Turk Branko, izstop 17. 3.
1998; Marcovich Marino Josepf, N8R2G1,
Windsor, Ontario, 3415 Deerbrook Dr., vs-
top 17. 3. 1998, vložek 1,490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Grgurić Vesna,
Portorož, Šolska 11, Lucija, vstop 17. 3.
1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost:ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Turk Branko, razrešen 17. 3. 1998;
Pečar Stanislav, razrešen 17. 3. 1998 kot
tehnični direktor družbe; direktor Marcovich
Marino Josepf, imenovan 17. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Gr-
gurić Vesna, imenovana 17. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
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pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje 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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja samo dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro 74.12, je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-207985
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00684 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05480/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1263188
Firma: OPTOS, d.o.o., proizvodnja

strojev, vibrotehnologije, marketing in
inženring, Izola

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Trgovska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Goleš Dinko, Izola, Zelena

ulica 4, vstop 24. 3. 1998, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mihanović
Ratoljub, Split, Hrvaška, Paićeva 40, vstop
24. 3. 998, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hedžet-Baruca Irena,
Koper, Pahorjeva 28, vstop 24. 3. 1998,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zevnik Leopold, Niederneukirchen,
Avstrija, Obergrunbrun 6, vstop 24. 3.
1998, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Goleš Dinko, imenovan 24. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Mi-
hanović Bratoljub, imenovan 24. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-

laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, 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; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Pri vpisu naslova ustanovitelja je bila tuja
črka z dodatno oznako vpisano tako, da je
bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-207986
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00794 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1263684
Firma: IRINAL, trgovina, storitve in in-

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Šared 22c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Larikova Irina, Moskva, Ru-

sija, Ulica Jakornaya 9, stanovanje 20, vstop
22. 4. 1998, vložek 1,575.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Larikov Iouri, Mosk-
va, Rusija, Ulica Jakornaya 9, stanovanje 20,
vstop 22. 4. 1998, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Larikov Iouri, imenovan 22. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Larikova Irina, imenovana 22. 4. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Žu-
žek Zamida Marjetka, Izola, Oktobrske re-
volucije 31, imenovana 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gno-
jil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 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 opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
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linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba 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 raču-
nalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-

ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12, je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-207989
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00830 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MONTEC, Podjetje za tr-
govino, storitve in ribištvo, d.o.o., Koper,
sedež: Milana Spasiča 18, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5704383
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šantič Davor, Koper, Cesta na Mar-
kovec 53, imenovan 12. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-207990
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00835 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05482/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1301136
Firma: ADALBA, uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: ADALBA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6223 Komen, Komen št. 101
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ban Boštjan, Komen, Ko-

men, št. 72a, vstop 20. 4. 1998, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tibljaš Alen, Komen, Komen št. 94, vstop
20. 4. 1998, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Salo Adriana, Abbia-
tegrasso, Italija, Via Misericordia 10, vstop
20. 4. 1998, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tibljaš Alen, imenovan 20. 4. 1998,
za sklepanje vseh pravnih poslov, ki se na-
našajo na pridobitev ali odsvojitev nepre-
mičnin, za najemanje kreditov in za
sklepanje posamičnih pravnih poslov, kate-
rih vrednost presega 1,000.000 SIT je po-
trebna odobritev skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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-
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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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo 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 nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri vpisu ustanoviteljice je bila tuja črka z
dodatno oznako vpisano tako, da je bila
dodatna oznaka izpuščena.

Rg-207992
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00981 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SEEL, proizvodnja, Dutov-
lje, d.o.o., sedež: Skopo 45, 6221 Du-
tovlje, pod vložno št. 1/02148/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža ter razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512751
Firma: SEEL, prodaja cerkvene opre-

me, SEŽANA, d.o.o.
Skrajšana firma: SEEL, d.o.o., SEŽANA
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 73
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-

stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-207993
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00893 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05479/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1305832
Firma: ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA
Skrajšana firma: ZAVOD ZA ŠPORT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  6210  Sežana,  Kosovelova

ul. 5
Ustanovitelj: Občina Sežana, Sežana,

Partizanska cesta 4, vstop 26. 3. 1998, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Božidar Dragan, Sežana, Ulica Iva-
na Turšiča št. 1, imenovan 26. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-207996
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01107 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa IRBIS, d.o.o., proizvodnja,
inženiring, trgovina, uvoz, izvoz, Ilirska
Bistrica, sedež: Koseze 32c , 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/01475/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, deležev in vpis proku-
rista s temile podatki:

Matična št.: 5411637
Ustanovitelji: Macarol Neva, izstop 2. 7.

1998; Mršnik Maja, Ilirska Bistrica, Brinško-
va 19, vstop 2. 7. 1998, vložek 169.670
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Macarol
Marijan, Ilirska Bistrica, Brinškova 19, vs-
top 15. 8. 1990, vložek 1,357.360 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Macarol Miha,
Ilirska Bistrica, Brinškova 19, vstop 2. 7.
1998, vložek 169.670 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Macarol Neva, Ilirska Bistrica,
Brinškova 19, imenovana 2. 7. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-207997
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01782 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NAFTNI DERIVATI, prevoz,
trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Obrov 61b,
Obrov, sedež: Obrov 61b, 6243 Obrov,
pod vložno št. 1/04247/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5773431
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT

Ustanoviteljica: Bubnič Dragica, Obrov,
Obrov 61b, vstop 25. 9. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja:

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

NOVO MESTO

Rg-208457
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00265 z dne 19. 8.
1998 pri subjektu vpisa BRAIN, inženiring,
trgovina, storitve, gostinstvo, uvoz-izvoz,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Maistrova 7,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, skrajšano fir-
mo, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5867916
Skrajšana firma: BRAIN d.o.o. Novo me-

sto
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova

cesta 48
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Zo-

ran Matej, Novo mesto, Pod Trško goro 28,
razrešen 29. 6. 1998 kot nadomestnik di-
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rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, Blažič Drago, No-
vo mesto, Jerebova 20, razrešen 29. 6.
1998 kot direktor ter imenovan za namest-
nika direktorja in zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1998:
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 plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-

javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-208458
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00317 z dne 17. 8.
1998 pri subjektu vpisa AVTOLEX, podjet-
je za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., No-
vo mesto, sedež: Mestne njive 23, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03766/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 21. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5889642
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Nosan Edvard, Novo me-

sto, Mestne njive 23, vstop 7. 2. 1995,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Majnarić Dorian, izstop 14. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1998:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
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Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-

no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko 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
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 zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 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
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 71401 Izposojanje šport-

ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 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; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 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.; 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
pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

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

Rg-208459
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00336 z dne 13. 8.
1998 pri subjektu vpisa BISER, trgovina in
zastopanje, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Pod Trško goro 8, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/02438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5610451
Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1998:

177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 5010 Trgovina 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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5133
Trgovina 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
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na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-208460
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00298 z dne 13. 8.
1998 pri subjektu vpisa NOVOGRAD, grad-
beništvo, inženiring in trgovina d.d., se-
dež: Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-

nov nadzornega sveta, naziv predsednika
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 587090
Člani nadzornega sveta: Vizjak Igor –

predsednik, vstop 30. 10. 1997; Komes
Ivan, vstop 1. 4. 1998 ter Škedelj Dušanka,
izstop 1. 4. 1998.

Rg-208461
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00335 z dne 13. 8.
1998 pri subjektu vpisa VISTEAM, pro-
izvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o. se-
dež: Belokranjska cesta 40, 8340 Črno-
melj, pod vložno št. 1/03734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki ter iz sred-
stev družbe in spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5886953
Osnovni kapital: 11,580.226 SIT
Ustanovitelja: Hudelja Miran, Dragatuš,

Dragatuš 11, vstop 23. 12. 1994, vložek
5,790.113 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Špehar Ivan, Črnomelj, Moša Pijade 6,
vstop 23. 12. 1994, vložek 5,790.113 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1998:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;

6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-208462
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00328 z dne 11. 8.
1998 pri subjektu vpisa KOVINAR, kovi-
narstvo in trgovina, Novo mesto, d.d.,
sedež: Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00028/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča naziva članic
nadzornega sveta in spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144191
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ribić Dragutin Raka, Dolga Raka 4,
razrešen 31. 7. 1998 kot direktor začasne
uprave ter dne 1. 8. 1998 imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Članici nadzornega sveta: Dulc Mojca –
predsednica in Turk Bernarda – namestni-
ca predsednice, obe vstopili 22. 6. 1998.

Rg-208464
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00322 z dne 5. 8.
1998 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij d.o.o. Velika
Loka, sedež: Velika Loka, 8212 Velika
Loka, pod vložno št. 1/01785/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5496055
Ustanovitelja: Tesnila Trebnje, p.o., – v

stečaju, izstop 18. 2. 1998; Perko Silvo,
izstop 24. 3. 1998 ter Pevec Ciril, izstop
27. 3. 1998; Tesnila tovarna industrijskih
tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka, Velika
Loka, vstop 18. 2. 1998, vložek
4,381.283 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Donit Tesnit, družba za proizvodnjo te-
snilnih materialov, d.d., Medvode, Cesta
komandanta Staneta 38, vstop 27. 3.
1998, vložek 1,385.432,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-208465
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00309 z dne 5. 8.
1998 pri subjektu vpisa TPV, trženje in
proizvodnja opreme vozil d.d., sedež:
Kandijska c. 60, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01035/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča naziva članoma nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5285112
Člana nadzornega sveta: Borsan Franči-

šek - predsednik in Manček Vincenc - na-
mestnik predsednika, oba vstopila 23. 5.
1998.

Rg-208467
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00234 z dne 4. 8.
1998 pri subjektu vpisa REVOZ, podjetje
za proizvodnjo in komercializacijo avto-
mobilov d.d., sedež: Belokranjska cesta
4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5405084
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Calloud Jean-Marc Louis, Novo me-
sto, Na Lazu 22, imenovan 21. 4. 1998,
zastopa po pooblastilu predsednika uprave;
član uprave Kintzinger Bruno, Robert, Louis,
Bruxelles, Belgija, 65 avenue Louis Le-
poutre, imenovan 21. 4. 1998, zastopa po
pooblastilu predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta: Auroy Michel
Jean Francois, vstop 21. 4. 1998; Setnikar
Jože, izstop 26. 4. 1995; Marinič Milan,
vstop 26. 4. 1995; Grubar Marija, Jakša
Janez, Kikelj Marjan, Novak Jože, Punger-
šič Slavko in Žurga Srečko, vsi vstopili
18. 3. 1998.

Rg-208468
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00305 z dne 3. 8.
1998 pod št. vložka 1/04049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317296
Firma: MB BARTER & TRADING, pro-

izvodnja, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MB BARTER & TRA-

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

govornostjo
Sedež: 8232 Šentrupert, Šentru-

pert 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Frelih Franc, Šentrupert,

Šentrupert 35, vstop 26. 6. 1998, vložek
1,029.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; MB Barter & Trading Holding AG
CH-6300 Zug, Švica, Baarerstrasse 18,
vstop 26. 6. 1998, vložek 1,701.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frelih Franc, imenovan 26. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
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 plastič-
nih mas; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-

govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322

Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 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; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 26. 6. 1998.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-208469
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00315 z dne 27. 7.
1998 pri subjektu vpisa DANA, tovarna ra-
stlinskih specialitet in destilacija, d.d.,
sedež: Glavna cesta 34, 8233 Mirna, pod
vložno št. 1/00080/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe z dne 16. 7.
1998 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049393
Člani nadzornega sveta: Hribar Janez,

Sladič Stanislav in Mrhar Alojz, vsi izstopili
16. 7. 1998 ter Rabzelj Drago, Hribar Ja-
nez in Sladič Stanislav, vstopili 16. 7. 1998.

Rg-208470
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00310 z dne 27. 7.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA KONDEN-
ZATORJI, Inudstrija kondenzatorjev in
opreme d.d., sedež: Vrtača 1, 8333 Se-
mič, pod vložno št. 1/00099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 3. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5045762

Rg-208471
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00314 z dne 24. 7.
1998 pri subjektu vpisa LJUDSKA
KNJIŽNICA METLIKA p.o., sedež: Cesta
bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika,
pod vložno št. 1/02360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo, spremembo naziva ustano-
vitelja, tipa pooblastila zastopnika in uskla-
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ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617413
Firma: LJUDSKA KNJIŽNICA METLIKA
Skrajšana firma: KNJIŽNICA METLIKA
Ustanoviteljica: Skupščina občine Metli-

ka, izstop 18. 12. 1997; Občina Metlika,
Metlika, Mestni trg 24, vstop 18. 12. 1997,
vložek 2,532.269 SIT, odgovornost: odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kopinič Anica, Metlika, Strma pot
4, razrešena 29. 11. 1994 kot v.d. direkto-
rice in imenovana za ravnateljico, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen za obremenitev
in odtujitev nepremičnin, za kar potrebuje
soglasje ustanoviteljice.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7240 Dejavnosti pove-
zane s podatkovnimi bazami;74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9213
Kinematografska dejavnost; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-208472
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00281 z dne 23. 7.
1998 pri subjektu vpisa EUROTEK, med-
narodni transport in špedicija Trebnje,
d.o.o., sedež: Bič 11, 8213 Veliki Gaber,
pod vložno št. 1/03738/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5877822
Ustanovitelja: Transports Pierre Mendy,

d.d., izstop 6. 5. 1998; Service Trans Eu-
rope, d.d., Rungis 94150 Francija, 10 Rue
du Seminaire, vstop 15. 10. 1996, vložek
932.190,12 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-208473
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00293 z dne 23. 7.
1998 pod vložno št. 1/04048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317717
Firma: AGRI, proizvodnja in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 8333 Semič, Črešnjevec 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Simonič Ivan, Semič,

Črešnjevec 9, vstop 7. 7. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Badovinac Alenka, Metlika, Cankarjeva
40, vstop 7. 7. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simonič Ivan, imenovan 7. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 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;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0202 Gozdarske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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 drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško 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 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
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kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve 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; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K/74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 7. 7. 1998.

Rg-208843
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00350 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA ELE-
KTROLITI, Proizvodnja elektrolitskih
kondenzatorjev, d.o.o., Mokronog, se-
dež: Stari trg 36, 8230 Mokronog, pod
vložno št. 1/01265/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5045924
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štor Peter-Jožef, razrešen 31. 8.
1998; direktor Hočevar Anton, Mokronog,
Puščava 34, imenovan 1. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-208844
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00349 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa ACER, krajinska
arhitektura in varstvo okolja Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Gubčeva 11, 8000 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/02437/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5609038
Ustanovitelj: Simič Suzana, Novo mesto,

Gubčeva ulica 11, vstop 10. 4. 1992, vlo-
žek 1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gazvoda Davorin, izstop 18. 8. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Gazvoda Davorin, razrešen 18. 8.
1998 kot pomočnik direktorja.

Rg-208846
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00206 z dne 28. 8.
1998 pri subjektu vpisa PETKA ADLEŠIČI,
trgovina in storitve, d.o.o., Adlešiči, se-
dež: Pribinci 6, 8341 Adlešiči, pod vlož-
no št. 1/03963/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 1192957

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bahorič Slavica, razrešena 25. 3.
1998; direktor Bahorič Janez, Adlešiči, Pri-
binci 6, imenovana 26. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-208848
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00324 z dne 27. 8.
1998 pri subjektu vpisa KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, sedež: Šmar-
ješka cesta 6, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in spremembo statuta z dne 29. 7. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5043611
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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.

Rg-208850
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00289 z dne 24. 8.
1998 pri subjektu vpisa Razvojno izobra-
ževalni center, Novo mesto, p.o., sedež:
Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00066/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v javni
zavod, uskladitev dejavnosti, osnovni kapi-
tal, skrajšano firmo, ustanovitelja, spremem-
bo firme, sedeža in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5051738
Firma: RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI

CENTER NOVO MESTO
Skrajšana firma: RIC NOVO MESTO
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 5
Osnovni kapital: 5,304.670 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 26. 3. 1998; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta
1, vstop 26. 3. 1998, vložek 5,304.670
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Du-
lar Vesna, Straža, Jurkova vas 33, razreše-
na 27. 10. 1994 kot v.d. direktorice in ime-
novana za direktorico, ki zastopa in pred-
stavlja zavod brez omejitev, razen odtujitve
nepremičnega premoženja, ko si mora pri-
dobiti soglasje ustanoviteljice.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74831 Prevajanje; 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.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Raz-
vojno izobraževalni center Novo mesto, opr.
št.: 012-91/98-12 z dne 26. 3. 1998.

Preoblikovanje v javni zavod z odlokom
št. 012-91/98-12 z dne 26. 3. 1998 Ob-
činskega sveta mestne občine Novo mesto.

Rg-209159
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00347 z dne 11. 9.
1998 pod vložno št. 1/04052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214195
Firma: LIU S JUNAKI, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LIU S JUNAKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  8000  Novo  mesto,  Dilan-

čeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Liu Junqing in Liu Jun-

feng, oba Zhejiang, vstopila 22. 8. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Liu Junqing, imenovan 22. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Ćirović Njegoš, Ljubljana, Brodarjev trg 3,
imenovan 22. 8. 1997; družbenik Liu Jun-
feng, imenovan 20. 8. 1998, kot zastopnik
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1998:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
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barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št.
1/29787/00.

Rg-206841
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00245 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR –
KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ,
z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39, sedež:
Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 2/00004/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5146887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Simonič Ivan, razrešen 17. 6. 1998;
zastopnica Bahor Polonca, Črnomelj, Dob-
liče 32, imenovana 17. 6. 1998, kot v.d.
direktorice zastopa zadrugo brez omejitev.

Rg-207217
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00285 z dne 16. 7.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA KONDEN-
ZATORJI, Industrija kondenzatorjev in
opreme, d.d., sedež: Vrtača 1, 8333 Se-
mič, pod vložno št. 1/00099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045762
Član nadzornega sveta: Golobič Peter,

izstop 3. 7. 1998 ter Golobič Stanislav,
vstop 3. 7. 1998.

Rg-208455
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00338 z dne 20. 8.
1998 pri subjektu vpisa PIONIR STAN-
DARD – GRADBENIŠTVO, družba za
gradnjo in inženiring, d.d., sedež: Koče-
varjeva 4, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/02197/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, nad-
zornega sveta in spremembo statuta z dne
18. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5577403
Člani nadzornega sveta: Eršte Andrej,

Preskar Jože, Skube Egidij, Škedelj Boris,
Čampa Igor in Novina Zvone, vsi izstopili
18. 8. 1998 ter Škedelj Boris, Kolenc Bri-
gita in Anžlovar Veronika, vstopili 18. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-208456
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00340 z dne 20. 8.
1998 pri subjektu vpisa MONETA INTER-
NATIONAL, trgovina, storitve, posredniš-
tvo, d.o.o., Novo mesto, sedež: Prečna
88, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5981794
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1998:

2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 2339/98 Rg-309
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

RCN SKOK IN OSTALI, trgovina, pro-
izvodnja, reciklaža, d.n.o., Ljubljana, Ku-
rilniška 18, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleksander Skok, Jar-
čeva 12, Domžale in Alojz Skok, Cerkova
9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1998

Srg 2415/98 Rg-310
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

NEW LIFE, trgovina, turizem in sveto-
vanje, d.o.o., Kolarjeva 45, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Elliot Bruce Patrick, Den-
ver, 411 Marion, ZDA, Elliot Laura Gayle,
Denver, 411 Marion, ZDA, Green Donald
Ray, Eldridge, 318 W. Davies St., ZDA in
Green Jodi Lynne, Eldridge, 318 W. Davies
St., z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1998

Srg 320/98 Rg-311
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

LERA PAVLIČ & Co., tekstilna in us-
njena galanterija, storitve, trgovina in za-
stopstvo, d.n.o., Domžale, Količevo 19,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 1. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Pavlič, Marija Pa-
vlič in Janez Zajc, vsi Količevo 19, Domža-
le, z ustanovitvenim kapitalom 50.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1998

Srg 1960/94 Rg-312
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KRAMCA, trgovina in posredovanje,
d.o.o., Partizanska pot 8A, Litija, reg. št.
vl. 1/16647/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta dr. Renata Verboten-Ko-
priva, Resljeva 13, Ljubljana, in Peter Bor-
kovič, Bratovševa ploščad 22, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovi-
telja, vsakemu polovico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 1994

Srg 9573/94 Rg-313
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

RATIS, d.o.o., Ljubljana, Podjetje za
računalniško, trgovinsko in stanovanj-
sko dejavnost, Ulica Pohorskega bata-
ljona 83, reg. št. vl. 1/04654/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Koruza, Ulica Po-
horskega bataljona 83, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.



Stran 36 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse osalo premoženje prenese
na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1998

Srg 17595/94 Rg-314
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

TEKSTIL PLAST, proizvodnja, trgovi-
na in zastopstva, d.o.o., Martinčeva 3,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/04654/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljice z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bojana Stermenszky,
Martinčeva 3, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse osalo premoženje prenese
na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1998

Srg 3641/97 Rg-315
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

M. ANA, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 25. 4. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ana Mole, Cesta Dolo-
mitskega odreda 37, Log pri Brezovici, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico Ano Mole.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 1998

Srg 5748/98 Rg-316
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KABA, trgovina in storitve,
d.o.o., Medvode, Škofjeloška cesta 37,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 11. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bogataj Franci, Ljubljana,
Ladja 9 in Pižmoht Janez, Domžale, Ljubljan-
ska c. 90, z ustanovitvenim kapitalom
1,508.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT in vse premoženje prenese
v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 1998

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 104-04-0017/98-002 Ob-3
Sindikat delavcev dejavnosti energe-

tike Slovenije je določen kot reprezen-
tativni sindikat v dejavnosti.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02400-0001/98 Ob-4
Upravna enota je dne 22. 12. 1998 v

evidenco statutov sindikatov v Občini Or-
mož pod zap. št. 35 vpisala pravila Sindika-
ta zdravstva in socialnega varstva Slo-
venije Javnega zavoda Lekarne Ormož.

Matična številka sindikata Javnega zavo-
da Lekarne Ormož je 1147510.

Št. 02801-6/98 Ob-103
Upravna enota Celje z dnem izdaje te od-

ločbe sprejme v hrambo spremembe statuta,
vpisanega v evidenco statutov sindikatov dne
11. 12. 1998 pod zap. št. 193/98, z nazi-
vom: pravila o organiziranju in delovanju kon-
ference sindikalnih podružnic lokacije Štore,
Železarska 3, Štore, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
kovinske in elektroindustrije Slovenije –
Konfederacija sindikalnih podružnic loka-
cija Štore in sedežem: Železarska 3, Štore.

Matična številka: 1185888.

R-236
Ludovik (Ludvik) Rozina, roj. 10. 9.

1909, nazadnje stan. Sevno 21, Primsko-
vo, je pogrešan (na predlog predlagajoče
stranke skrbnika Ludvika Rozine, Sevno 8,
Litija, ki ga zastopa odv. Dragan Dmitrovič iz
Ljubljane).

V P 534/94 R-210
To sodišče je po sodnici Doris Jarc, v

pravdni zadevi tožeče stranke 1. Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljubljani,
2. Občina Brezovica, Tržaška 390, Brezovi-
ca, 3. Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodi-
ce, 4. Občina Ig, Ig 72, Ig, 5. Občina Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode, 6. Občina Škofljica, Šmarska 3, Škof-
ljica, ki jih vse zastopa Benjamin Turk,
odvetnik v Ljubljani, 7. Občina Dol pri Ljub-
ljani, Dol pri Ljubljani, 8. Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče, ki ju zastopa
Tanja Medvešček, odvetnica iz Ljubljane in
9. Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova pri Ljub-
ljani (vsi kot pravni nasledniki Mesta Ljublja-
ne, Mestni sekretariat za stanovanjsko gos-
podarstvo, Ljubljana) proti toženi stranki 1.
Krstu Novakoviču, Cesta španskih borcev
55b, Ljubljana, 2. Liljani Zukič, Cesta špan-
skih borcev 55b, Ljubljana, 3. Milomirju Zu-
kiču, Cest španskih borcev 55b, Ljubljana,
4. Aleksandru Zukiču, Cesta španskih bor-
cev 55b, Ljubljana, ki ga zastopa Liljana Zu-
kič in 5. Dejanu Zukiču, Cesta španskih bor-
cev 55b, Ljubljana, ki ga zastopa Liljana Zu-
kič, zaradi odpovedi najemne pogodbe in
izselitve podstanovalcev, na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP), dne 24. 11. 1998 skle-
nilo:

1. Prvotoženi stranki Krstu Novakoviču,
neznanega prebivališča, se postavlja zača-

Oklici o skrbnikih in razpravah

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.
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sna zastopnica Alenka Kočevar, strokovna
sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala pr-
votoženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
V P 534/94 dokler prvotožena stranka ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 1998

P 160/97 R-234
To sodišče je po sodnici Nadi Jelovšek,

v pravdni zadevi tožeče stranke Gorazda
Prohinarja, Log, C. v Lipovce 27, proti tože-
nim strankam Francu Gorjancu, Lesno brdo
31, Janezu Tometu, Srednja vas 40 in Ivan-
ki Prebil, ZDA, zaradi izstavitve zemljiškok-
njižne listine zaradi pridobitve lastninske pra-
vice, dne 8. 9. 1998 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstav-
ka 84. člena ZPP se toženima strankama
Francu Gorjancu, Lesno brdo 31 in Ivanki
Prebil, ZDA, postavlja začasni zastopnik,
in sicer Branko Korže iz Ljubljane, Tesov-
nikova 70.

Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki v pravdni zadevi Opr. št. P 160/97,
dokler toženi stranki ali njuna pooblaščenca
ne nastopita pred sodiščem, oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da jima je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 12. 1998

Izvršbe in zavarovanja

R 355/98 I-3
Na podlagi sporazuma strank v notar-

skem zapisu notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, pod opr. št. SV-1261/98 z dne
11. 11. 1998 in sklepa naslovnega sodišča
opravilna št. R 355/98 z dne 27. 11. 1998,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ka do dolžnika na podlagi kreditne pogod-
be št. 0007-337918 z dne 6. 11. 1998,
podpisani 11. 11. 1998 v višini 1,200.000
ATS, ki se v primeru nemožnosti izvršbe v
ATS oziroma ustrezni valuti Evropske skup-
nosti izterja v tolarski protivrednosti, obra-
čunano po tečaju tečajne liste Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., za prodajo deviz podje-
tij za ATS oziroma ustrezni valuti Evropske
skupnosti, veljavni na dan plačila, z obrest-
no mero, ki znaša 10,25% letno in enkratni
stroški za obdelavo v višini 2%; s tem, da je
kredit vračljiv v 87 mesečnih obrokih, višina
obroka znaša 19.753 ATS, prvi obrok zapa-
de v plačilo dne 1. 1. 1999, 86 nadaljnjih
obrokov v enaki višini zapade v plačilo
vsakega prvega dne v naslednjih zapored-
nih mesecih, tako da zadnji, 87 obrok, za-
pade v plačilo 1. 3. 2006,

opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer po-

slovnih prostorov št. 63 v izmeri 30 m2 in št.
50 v izmeri 14,70 m2, ki se oba nahajata v
pritličju poslovnega objekta “Tržnica” v Kopru,
na naslovu Pristaniška ul. 2, poslovni objekt
pa stoji na parc. 899/1 in 890/1, obe k. o.
Koper, parceli pa sta vpisani pri vl. št. 865 in

861 k. o. Koper, kar je vse last Milana Fičuri-
na na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene z
Aldo Mohorčič dne 21. 10. 1998, overjene
pri notarki Nevenki Kovačič dne 30. 10. 1998
pod št. OV-Nro OV 3452/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 11. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 83/94 S-1
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Adit, d.o.o., Vodnikova 133,
Ljubljana – v stečaju za dne 10. 2. 1999
ob 10. uri v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 1998

St 29/98-24 S-2
Stečajni postopek nad dolžnikom Bruto

Podjetje za inženiring in storitve, d.o.o.,
Dolnja Počehova 12/a, Pesnica, se v
skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške ste-
čajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 1998

St 16/98 S-3
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 16/98 z dne 10. 12. 1998, nad družbo
Projekt Sežana, Podjetje za inženiring,
d.o.o., Sežana, Partizanska 17, Sežana,
začelo stečajni postopek in ga takoj zaklju-
čilo ter odredilo izbris družbe iz sodnega
registra po pravnomočnosti sklepa.

Upniki lahko vložijo zoper gornji sklep
pritožbo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 1998

St 12/98-7 S-4
Z dnem 21. 12. 1998 se začne stečajni

postopek nad ABC Pomurka – Europro-
duct Puconci, d.o.o., Puconci 10.

Za stečajnega upravitelja se postavi Bo-
jan Žunič, dipl. jur. iz Murske Sobote, Sta-
neta Rozmana 2.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 15. 3. 1999 ob 12. uri, pri tem so-
dišču v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 21. 12. 1998 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad ABC Pomurko Euro-
product Puconci, d.o.o., Puconci 2 in pre-
nehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
nega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 12. 1998

St 13/98-8 S-5
Z dnem 21. 12. 1998 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Pomurski
tisk, d.d., Murska Sobota, Lendavska 1.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mi-
lan Koren, dipl. ek., iz Borec 5/f.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po tej objavi.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 19. 4. 1999 ob 12. uri v sobi št. 12 pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 21. 12. 1998 nabije tudi na oglasno
desko sodišča. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka
nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 12. 1998

St 17/98-20 S-6
To sodišče je dne 12. 11. 1998 s

sklepom opr. št. St 17/98 začelo stečajni
postopek nad podjetjem A.A. Trade BIO
92 Trgovina in storitve, d.o.o., Maribor,
Glavni trg 17b.

Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ek., stan. Koroška c. 74,
Maribor.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 12. 11. 1998.

To sodišče je dne 17. 12. 1998 s
sklepom opr. št. St 17/98 zaključilo stečaj-
ni postopek nad podjetjem A.A. Trade BIO
92 Trgovina in storitve, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Glavni trg 17b, ker premoženja, ki
je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka in je tudi nez-
natne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 1998

St 58/94 S-7
To sodišče je s sklepom, opr. št.

St 58/94, z dne 21. 12. 1998 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Optiplast
Feroplast predelava kovin in plastike,
d.o.o., Ptujska c. 8, Ormož – v stečaju.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 12. 1998
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St 2/97-201 S-8
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/97

z dne 24. 12. 1998 v stečajni zadevi nad
dolžnikom Meggi Tours, d.o.o., gostinstvo
in turizem, Kapucinski trg 7, Škofja Lo-
ka – v stečaju, sklenilo:

stečajni postopek nad dolžnikom se za-
ključi.

Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega
postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni po
tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 12. 1998

St 26/98 S-9
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Steklarna, d.d., Hrpelje, Reška ce-
sta 47, v stečaju, se stečajno upraviteljico
Renato Planinšek razreši in določi za ste-
čajnega upravitelja Marka Stokina iz Kopra,
Rozmanova 52.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 12. 1998

St 4/95-319 S-10
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/95

z dne 24. 12. 1998 začelo postopek prisil-
ne poravnave v stečaju nad dolžnikom Le-
penka, d.d., Slap 8, Tržič.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen dosedanji stečajni upravitelj Mitja
Ulčar, Trubarjeva 11, Bled.

Upniški odbor sestavljajo člani doseda-
njega upniškega odbora:

1. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg re-
publike 2, Ljubljana,

2. Elektro Gorenjske, Bleiweisova c. 6,
Kranj,

3. Chemo, Maistrova ul. 10, Ljubljana,
4. Dinos, d.d., Savska loka 24, Kranj,
5. Konfederacija sindikatov Slovenije,

Pergam.
Oklic je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 24. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 12. 1998

St 12/98-158 S-11
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave v ste-
čaju nad dolžnikom Planika Kranj, Podjetje
za trženje in proizvodnjo obutve, d.d.,
Savska loka št. 21, Kranj, za dne 28. 1.
1999 ob 13. uri, v sobi 121/I tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču, v
stečajni pisarni, med uradnimi urami v po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure,
ob sredah tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 1998

St 18/97-76 S-12
Stečajni postopek nad stečajnim dolž-

nikom MIPI, Družba za proizvodnjo pla-
stičnih in kovinskih elementov, gradbe-
nega inženiringa, storitev in trgovine,
d.o.o., Maribor – v stečaju, Valvazorje-
va 73, se v skladu s členom 99/II ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki je prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 1998

St 29/98 S-13
To sodišče je s sklepom opr. št. St 29/98

z dne 22. 12. 1998 odločilo, da se nad dolž-
nikom Tiskarna notranjske Postojna TIN-
PO, p.o., Tržaška 15/a, Postojna, začne
postopek likvidacije po uradni dolžnosti
(5. odstavek 580. člena zakona o gospodar-
skih družbah) in se takoj zaključi, ter po prav-
nomočnosti sklepa odredilo izbris dolžnika iz
sodnega registra tega sodišča.

Zoper ta sklep imajo morebitni upniki
možnost vložiti pritožbo v 15 dneh po objavi
tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1998

St 38/94-123 S-14
Stečajni postopek nad stečajno maso

TVT, Družba za proizvodnjo, tehnične
storitve, d.o.o., Maribor – v stečaju, se v
skladu s členom 169/I ZPPSL zaključi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 1998

St 8/98 S-15
Likvidacijski postopek nad dolžnikom

Stanovanjski sklad Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska c. 7, se zaključi.

Ugotovi se, da so na podlagi sporazuma
o premoženjsko-delitveni bilanci z dne 7. 11.
1997, vse pravice in obveznosti dolžnika
prevzele po ključu, navedenem v tem spora-
zumu, Občina Radlje, Občina Podvelka-Rib-
nica, Občina Muta in Občina Vuzenica.

Denarna sredstva, ki bodo ostala na žiro
računu dolžnika po poplačilu vseh stroškov
likvidacijskega postopka, ter terjatev v višini
3,320.508,70 SIT, prijavljena v stečajnem
postopku St 75/93 zoper stečajnega dolž-
nika Štajerska hranilnica – v stečaju, se pre-
nese v skladu s sporazumom z dne 7. 11.
1997, na Občino Podvelka-Ribnica, Obči-
no Muta, Občino Vuzenica in Občino Ra-
dlje, na slednjo pa tudi arhiv in vsa ostala
dokumentacija likvidacijskega dolžnika.

Vse štiri občine, v dobro katerih je prene-
sen preostanek premoženja likvidacijskega
dolžnika, bodo poravnale terjatve upnikov, ki
niso bile prijavljene do zaključka tega likvida-
cijskega postopka, in sicer v skladu s skle-
njenim sporazumom z dne 7. 11. 1997, do
višine vrednosti prevzetega premoženja.

Tožbo za uveljavitev pravic lahko upniki,
ki niso prijavili svojih terjatev do zaključka
likvidacijskega postopka, vložijo v enem le-
tu po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti sklepa se likvidacij-
ski dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvida-
cijskega postopka v sodni register, dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi vpisi v zvezi z
likvidacijskim postopkom.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 12. 1998

St 16/98-3 S-16
To sodišče je na seji senata dne 30. 12.

1998 pod opr. št. St 16/98 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni  postopek  nad  dolžnikom
Ikar,  marketing,  grafična  priprava  in
tisk, Novo mesto, d.o.o., Belokranjska
cesta 26, Novo mesto, se začne in za-
ključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča
niti za poplačilo stroškov stečajnega po-
stopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Ikar, marketing, grafična priprava in tisk, No-
vo mesto, d.o.o., Belokranjska cesta 26,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 12. 1998

St 14/98-3 S-17
To sodišče je na seji senata dne 30. 12.

1998 pod opr. št. St 14/98 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom R.A.P.
Proizvodnja in trgovina, Novo mesto,
d.o.o., Srebrniče 19, Novo mesto, se zač-
ne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne
zadošča niti za poplačilo stroškov stečajne-
ga postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
R.A.P. Proizvodnja in trgovina, Novo mesto,
d.o.o., Srebrniče 19, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 12. 1998

St 70/91 S-18
To sodišče je s sklepom St 70/91 z dne

29. 12. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad Iskra Tehnoker, d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše
dolžnik iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1998

St 76/98-9 S-19
To sodišče je s sklepom St 76/98 dne

29. 12. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom SŽ Komercialno podjetje Ko-
po, d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Go-
ran Ivkovič iz Domžal.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 31. 3. 1999 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 12. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1998
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 07-2/457 Ob-11
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavno-

sti na podlagi 31. in 34. člena statuta, 22. čle-
na pravilnika o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest in sklepa Upravnega od-
bora z dne 28. novembra 1997 razpisuje de-
lovno mesto:

I. vodje območne izpostave Domžale.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo: najmanj srednješolsko izob-

razbo, družboslovne, humanistične ali eko-
nomske smeri,

– da imajo najmanj tri leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave mo-
rajo v postopku razpisa predložiti svojo zami-
sel o razvoju in delovanju območne izpostave.

Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komi-

sijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor sklada RS za ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, osem
dni po tej objavi.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis
iz katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja).

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v
8 dneh po tem, ko bo Upravni odbor sklada
sprejel sklep o izbiri.

II.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavno-

sti na podlagi 23. in 34. člena statuta, pravil-
nika o notranji organizaciji in sistemizaciji de-
lovnih mest ter sklepa Upravnega odbora z
dne 28. 11. 1997 razpisuje delovno mesto
na Območni izpostavi Koper:

– organizator – računovodja (polovični
delovni čas).

Razpisni pogoji:
– državljanstvo RS,
– srednja izobrazba administrativne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega je-

zika.
Poskusno delo traja 2 meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za strokovno

službo Sklada” in dokazali o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o
državljanstvu, življenjepis, iz katerega so razvid-
ne delovne izkušnje in druga znanja) sprejema
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Šte-
fanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Št. 1/99 Ob-161
Upravni odbor podjetja Strelišče, d.o.o.,

Dolenjska cesta 11, Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto

direktorja podjetja Strelišče, d.o.o.
Kandidati morajo poleg pogojev, določenih

v zakonu, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih

pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Strelišče, d.o.o., Do-
lenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, s pripisom:
“za razpis”.

Strelišče, d.o.o., Ljubljana

Ob-164
Nadzorni svet Belupo, d.o.o., Dvoržakova

6, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja družbe.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zako-

nom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe,
– da obvladuje tuj svetovni jezik,
– da obvladuje hrvaški jezik,
– da ima najmanj štiri leta delovnih izku-

šenj na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti

dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, kra-
tek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
dokazilo o izobrazbi in potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.

Mandat traja štiri leta.
Rok za prijavo je osem dni od te objave.
Prijava na razpis z vsemi prilogami, se poš-

lje priporočeno na naslov: Nadzorni svet Belu-
po, d.o.o., Dvoržakova 6, 1000 Ljubljana.

O izbiri kandidata bo nadzorni svet odločil
predvidoma do 22. 1. 1999.

Nadzorni svet
Belupo, d.o.o., Ljubljana

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Ob-13
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija magistralne ceste
G2-108/1185 Trbovlje-Hrastnik, od km
1.800 do km 3.080, vrednost del:
376,677.794 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Trbovlje-Hrastnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5. Morebitne druge informacije: Franci
Steklasa, dipl. inž.

Direkcija RS za ceste

Ob-14
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija R3-645/1189 Tre-
beljevo - Litija, vrednost del:
196,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Trebeljevo - Litija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Tibor

Praprotnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-15
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija R3-665/1191 Velika
Reka-Velika Preska, vrednost del:
160,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Velika Reka – Velika
Preska.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5. Morebitne druge informacije: Tibor
Praprotnik, dipl. inž.

Direkcija RS za ceste

Ob-16
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija R2-407/1145 Ljub-
ljanica-Vrzdenec, vrednost del:
187,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljanica - Vrzde-
nec.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5. Morebitne druge informacije: Tibor
Praprotnik, dipl. inž.

Direkcija RS za ceste

Ob-17
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija R3-652 odsek 1187
Moravče-Čatež, vrednost del:
198,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Moravče - Čatež.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Tibor

Praprotnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-18
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R1-221 odsek
1221 Trbovlje – Hrastnik (Marko), vred-
nost del: 240,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Trbovlje-Hrastnik.

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5. Morebitne druge informacije: Franci
Steklasa, dipl. inž.

Direkcija RS za ceste

Ob-19
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R3-665 odsek
1191 2A Sopota - Jagnjenica, vrednost
del: 283,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Sopota-Jagnjenica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Franci

Steklasa, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-20
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste R3-656 odsek
3650 Dragari - Osilnica, vrednost del:
260,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Dragari - Osilnica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Tibor

Praprotnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-21
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste R2-409/300
Brezovica od km 0.180 do km 1.380,
vrednost del: 180,092.598 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Brezovica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Tibor

Praprotnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-22
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: posipni materiali za državne ceste,
vrednost: 400,000.000 SIT – za teritorij
cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5.

Direkcija RS za ceste

Ob-23
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: redno vzdrževanje R cest na področ-
ju Republike Slovenije, vrednost del:
1.200,000.000 SIT – za teritorij cele Slo-
venije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5.
Direkcija RS za ceste

Ob-24
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: redno vzdrževanje HC in G cest na
področju Republike Slovenije, vrednost
del: 1.100,000.000 SIT – za teritorij cele
Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5.

Direkcija RS za ceste

Ob-25
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: krpanje na področju Republike Slo-
venije, vrednost del: 450,000.000 SIT –
za teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5.

Direkcija RS za ceste

Ob-26
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del:
obnova makadamskih vozišč na področju
Republike Slovenije, vrednost del:
170,000.000 SIT – za teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5.

Direkcija RS za ceste

Ob-27
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: redno vzdrževanje – zimska služba
državnih cest na področju Republike
Slovenije, vrednost del: 1.935,957.000
SIT – za teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5.

Direkcija RS za ceste

Ob-28
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: obnova talnih obeležb na državnih
cestah na področju Republike Sloveni-
je, vrednost del: 620,000.000 SIT – za
teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5. Morebitne druge informacije: Jan Sa-
jovic, dipl. inž.

Direkcija RS za ceste

Ob-29
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: vzdrževanje signalnih naprav na dr-
žavnih cestah na področju Republike
Slovenije, vrednost del: 185,000.000 SIT
– za teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jan Sa-

jovic, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-30
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: obnova vertikalne signalizacije na
državnih cestah na področju Republike
Slovenije, vrednost del: 300,000.000 SIT
– za teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jan Sa-

jovic, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

Ob-31
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: obnova in nove varnostne ograje na
državnih cestah na področju Republike
Slovenije, vrednost del: 160,000.000 SIT
– za teritorij cele Slovenije.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jan Sa-

jovic, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek

V javnem razpisu za nabavo živil po sku-
pinah za leto 1999, VIZ Vrtca Mavrica Izola,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82 z
dne 4. 12. 1998 se v 8. točki pri I. skupini
datum odpiranja ponudb pravilno glasi:

I. skupina: 5. januar 1999.
Uredništvo
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Št. 1140-202/98 Ob-32
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo pisarniškega
materiala.

3. (a) Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava pisarniškega ma-
teriala, in sicer:

Naziv artikla Količina

etikete Zweckform 3474 105 paketov
etikete tabelirne 48,8×107 17 paketov
etikete tabelirne 7,8×71 4 pakete
prosojnica INK JET 23 paketov
prosojnica Laser 21 paketov
papir NEUSIEDLER A4 80 gr 1.137 zav.
kuverta bela A4 (324×229 mm) DUDLEY 48.000 kom
kuverta bela A5 (229×162 mm) DUDLEY 22.000 kom
kuverta amerikanka bela 28.000 kom
diskete 3 M 3,5 2.550 kom
mapa PVC L A4 19.000 kom
mapa PVC A4 U4 LUK 9.000 kom
bloki samolepilni 75×75/450 270 kom
registrator A4 U4 širok 420 kom
registrator A4 ozek 200 kom
kemični svinčnik moder 270 kom
kemični svinčnik črn 100 kom
kemični svinčnik rdeč 130 kom
selotejp rjav 50×66 120 kom
selotejp prozoren 25×66 160 kom
selotejp prozoren 15×33 240 kom
flomaster ultra fine, črn, moder, rdeč 210 kom

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 21,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub-
ljana, pri Katarini Porenta (vložišče).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-603-401756, sklic na št. 8600.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 1. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, 1000 Ljubljana – Katarina Porenta
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999 ob 10. uri, v prostorih Zavoda
RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri, to je 16. 3. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: so registrirani za opravljanje tovrst-
ne dejavnosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 1. 1999 do
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost in opisa ter skladnost vse-

bine ponudbe z zahtevami naročnika –
1 točka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, Ivan Biščak, tel. 061/131-81-08.

16., 17.
Zavod Republike Slovenije

za šolstvo

Št. 2476/98 Ob-33
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Senovo, Titova 106,
obrat Ravne.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120.000 litrov kurilno ol-
je EL.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naro-
čilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,400.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, komerciala, Titova
106.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
51600-601-24464, z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 1. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Senovo v zapiranju,
Titova 106, 8281 Senovo, komerciala, Ol-
ga Božičnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Rudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost – kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti s pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
20. členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference ponudnika do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zainteresirani dobijo v komerciali Rud-
nika, pri Milanu Šribarju, na tel.
0608/71-792.
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16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 4. 12. 1998 pod št. 2309,
Ob-8595.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Št. 012469 Ob-34
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava franko cen-
tralno skladišče Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– 120,000.000 kosov rednih poštnih
znamk,

– 12,000.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk,

– 180.000 kos ovitkov prvega dne z
znamko in brez znamke,

– 105 kos žigov prvega dne,
– 4,200.000 kosov rednih dopisnic z

dotiskano znamko,
– 22.000 kosov dotisk na rednih do-

pisnicah,
– 225.000 kosov ilustriranih dopis-

nic z ilustrirano znamko,
– 900.000 kosov pisem z natiskano

znamko in pisemskim papirjem,
– 165.000 kosov biltenov za prilož-

nostne poštne znamke,
– 37.500 kosov prospekt za redne

poštne znamke,
– 25.000 kosov letni program izdaje

priložnostnih poštnih znamk.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

145,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 5. 1999 sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% ponudbene vred-
nosti.

10.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 30 točk,
– strokovno mnenje službe za znamke

30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 2. 2. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-35
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava franko na-
ročnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 263 kom poštni službeni
mopedi.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

kvartalno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,

tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 2. 2. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 04/98 Ob-36
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, 063/852-345.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 9. 1. 1999 / Stran 43

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: urgentno vozilo v skladu
s standardom 75080 in dodatno medi-
cinsko opremo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne ali delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: od 18
do 20 mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni mož-
no.

4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej, določeno bo v pogodbi z izbranim po-
nudnikom.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
90 dni po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1,
uprava, kont. oseba Vukelić Ružica, tel.
063/856-711.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 1. 1999 do 12.
ure.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Zdrav-
stvenega doma Velenje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti veljavna najmanj 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika,

– izjava banke, da bo v primeru, če bo
izbran, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla, ki mora biti veljavna en dan
preko poteka garancijske dobe za izdobav-
ljeno blago.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la, rok za plačilo bo dogovorjen s pogodbo,
ki jo bosta sklenila kupec in prodajalec.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oseba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,

dodatne pa se lahko dobijo pri osebi, nave-
deni pod 6. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Velenje

Ob-37
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel.
069/32-010, faks 069/21-007, kont. ose-
ba Slavica Heric.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, enota pralnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kom likalno sušilni stroj
kapacitete 300–350 kg perila na uro
(podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bava je možna samo v celoti, deljivost na
dele ni možna.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 9,8 mio
SIT, dobavljeno in zmontirano v pralnici, z
vključenim zakonsko določenim prometnim
davkom.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

60 koledarskih dni.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, 9000 Murska Sobota, od 8. do 14.
ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 11. 1. 1999 do
22. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno pred-
ložiti do 22. 1. 1999 do 12. ure, v tajništvo
naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
9000 Murska Sobota. Zapečatene kuverte
morajo biti čitljivo označene z napisom “Ne
odpiraj – javni razpis”, s točnim naslovom
ponudnika ter številko Uradnega lista RS, v
katerem je bil javni razpis objavljen.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 25. 1.
1999 ob 12.30, v sobi direktorja naročni-
ka; prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred odpiranjem ponudb predsedniku stro-
kovne komisije predložiti pisno pooblastilo
firme, katero zastopajo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
5% ponudbenega zneska.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: brezobrestno obročno
odplačevanje.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

dokumentacija o statusni, finančno-poslov-
ni in tehnični sposobnosti ponudnikov je
natančneje razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svojih ponudb po 22. 1. 1999
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena, način plačila, dobavni rok, od-
zivni čas servisiranja in število let zagotavlja-
nja rezervnih delov; teža posameznih meril
je razvidna iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o oddaji na-
ročila najkasneje do 29. 1. 1999.

16., 17.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 175850 Ob-56
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Celje, Vrunčeva 2a;
Slovenj Gradec, Francetova 12; Krško, Ce-
sta 4. julija 32.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: progovni odklopni ločil-
niki s krmilno omarico in ustrezno ko-
munikacijsko opremo ter opremo v cen-
trih vodenja za 23 ločilnih mest – speci-
fikacija je sestavni del razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 50 mio
SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

september 1999.
6. (a) Popolni naslov službe, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
na naslovu naročnika, pri kontaktni osebi
Danici Mirnik, tel. 063/4201-473, v sobi
408/IV.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 22. januar 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
ŽR št. 50700-601-10238, sklic na številko
16593-99, ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 10. ure.

(b) Popolni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj
iz razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 12. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1% od vrednosti ponudbe ali bre-
zobrestni depozit – kot v razpisni dokumen-
taciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po predaji blaga naročniku.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: zahteve, nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Miro Rogina.

16., 17.
Elektro Celje,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje

Št. 1119/98 Ob-108
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojnovarstveni zavod, p.o., Mur-
ska Sobota, Talanyijeva 6, 9000 Murska
Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Ra-
kičan, Bakovci, Černelavci – Pušča.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli:

– junčje, telečje in svinjsko meso, iz-
delki in drobovina,

– perutninsko meso, izdelki in drobo-
vina,

– ribe,
– kunčje meso.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,300.000 SIT letno.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– junčje, telečje in svinjsko meso, izdel-
ki in drobovina – 7,500.000 SIT,

– perutninsko meso, izdelki in drobovi-
na – 2,700.000 SIT,

– ribe – 800.000 SIT,
– kunčje meso – 300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Vzgojnovarstveni zavod, p.o., Murska So-
bota, Talanyijeva 6, Murska Sobota – v taj-
ništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 3. 1999 do 12.
ure, s pismenim pooblastilom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51900-603-30458.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 3. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vzgojnovarstveni zavod,
p.o., Murska Sobota, Talanyijeva 6, prev-
zemnica Mira Vohar.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 1999 ob 10. uri, v prostorih Vzgojno-
varstvenega zavoda Murska Sobota, Talan-
yijeva 6, Murska Sobota.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– bonitetni obrazci BON1, BON 2,
– druge navedbe, ki so razvidne iz razpi-

sne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 3. 1999 od
9. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Vzgojnovarstveni zavod, p.o., Murska
Sobota, Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobo-
ta, kont. oseba Mira Vohar, tel. 21-742,
21-311, faks 21-742.

16., 17.
Vzgojnovarstveni zavod, p.o.,

Murska Sobota

Ob-112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Dobrepolje, Videm 80, 1312 Vi-
dem Dobrepolje, tel. 787-210, faks
787-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: OŠ Dobrepolje, Vi-
dem 80 /PŠ Kompolje/PŠ Ponikve/PŠ
Struge.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah:

1. goveje in svinjsko meso,
2. zajčje, piščančje in puranje meso,
3. ribe in ribji izdelki,
4. sveže sadje in vrtnine,
5. konzervirano sadje in vrtnine,
6. mlevski izdelki,
7. mleko in mlečni izdelki,

8. kakav in izdelki kakava,
9. olje, sladkor, kis,
10. drobni prehrambeni izdelki,
11. sokovi in čaji,
12. kruh in izdelki.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na dvanajst skupin, in sicer:

1. skupina: goveje in svinjsko meso –
1,402.599 SIT,

2. skupina: zajčje, piščančje in pura-
nje meso, izdelki in jajca – 2,065.165 SIT,

3. skupina: ribe in ribji izdelki –
574.860 SIT,

4. skupina: sveže sadje in vrtnine –
1,978.020 SIT,

5. skupina: konzervirano sadje in vrt-
nine – 513.048 SIT,

6. skupina: mlevski izdelki – 462.452
SIT,

7. skupina: mleko in mlečni izdelki –
3,539.507 SIT,

8. skupina: kakav in izdelki kakava –
393.792 SIT,

9. skupina: olje, sladkor, kis –
318.000 SIT,

10. skupina: drobni prehrambeni arti-
kli – 444.062 SIT,

11. skupina: sokovi in čaji –
1,178.704 SIT,

12. skupina: kruh in izdelki –
5,982.456 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 3. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm Dobre-
polje, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na ŽR
50130-603-56052.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: OŠ Dobrepolje, Videm
80, 1312 Videm Dobrepolje, v zapečateni
kuverti z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999 ob 12. uri, v OŠ Dobrepolje,
Videm 80, v zbornici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 5% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman 30 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
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dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik predložiti po-
nudbi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska najugodnejša cena, druga merila, na-
vedena v pojasnilih razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebiten manjši obseg od razpisanega z
ozirom na razpložljiva finančna sredstva in
dejanske potrebe. Ponudniki so lahko iz-
brani tudi po posameznih skupinah tretje
točke razpisa. Upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo ponujale vse artikle v okviru ene
skupine. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 10. 2. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani jih dobijo v OŠ Dobrepo-
lje, Videm 80, kont. oseba Marija Meglen,
tel. 061/787-210, faks 061/787-210.

16., 17.
OŠ Dobrepolje

Št. 614 Ob-138
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava franko cen-
tralno skladišče Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava 350 torb za pi-
smonoše v letu 1999 in ca. 350 torb za
pismonoše v letu 2000.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

kvartalno:
I. kvartal – 150,
II. kvartal – 100,
III. kvartal – 100.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 12. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da je priložena ponujena torba za pi-
smonoše.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena – 30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov – 30

točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 2. 2. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 614 Ob-139
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava franko cen-
tralno skladišče Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– pisemske vreče za letalski prenos
(600 × 1000 mm, modra) – 3000 vreč,

– paketne vreče za letalski prenos
(850 × 1300 mm, modra) – 1500 vreč,

– paketne vreče za površinski prenos
(850 × 1300 mm) – 1500 vreč.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
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– cena – 30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov – 30

točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 2. 2. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 201/98 Ob-140
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja gostinska in turistična šola,
Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola,
066/645-495.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih bri-
gad 7, Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v raču-
novodstvu Srednje gostinske in turistične
šole Izola, pri Gregorič Romani, med 12. in
15. uro, tel. 066/647-159, faks
066/645-495 in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51430-603-30437, sklicna številka 7897.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Srednja gostinska in turistič-
na šola, Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310
Izola, v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – kurilno olje” in števil-
ko objave v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999 od 12.30 dalje, v knjižnici šole.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 3% ponudbene vrednosti, z veljavnost-
jo do 8. 3. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 8. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– celovitost ponudbe,
– končna cena,
– plačilni pogoji.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do 5. 2. 1999.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kont. oseba Miklobušec Branko, tel.
066/647-159.

16., 17.
Srednja gostinska in turistična

šola Izola

Št. 211-98/3 Ob-158
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: lahka tovorna nadgrad-
nja – 2 kosa.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

2,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

opredeli ponudnik in je predmet ocenjeva-
nja ponudb.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, I. nadstropje, tel.
177-96-28, faks 177-97-13.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
1. 2. 1999 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
211/98”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 2. 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z naved-
bo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo in montažo
lahkih tovornih nadgradenj – JR 211/98.”
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1999 ob
13. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstrop-
je na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-

lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejema sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:

– 5% pogodbene vrednosti ob podpisu
pogodbe,

– 95% 15 dni po zapisniško ugotovlje-
nem prevzemu.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ

6 mesecev (registrsko sodišče),
3. od notarja overjeno kopijo odločbe

o opravljanju dejavnosti staro največ 3 me-
sece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb,

4. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo o nekaznovanju vodstvenih
delavcev, staro največ 1 mesec (okrožno
sodišče),

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (okrožno sodišče),

7. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP).
Fizične osebe:

1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),

3. potrjena davčna napoved (izposta-
va DURS),

4. potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem,
staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje),

7. potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
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vo poslovanje ni sodno ali z drugo odločbo
ustavljeno, staro največ 1 mesec (okrožno
sodišče).

Vsi:
1. reference ponudnika,
2. servisiranje in odzivni čas za odpra-

vo okvar,
3. zagotavljane rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji,
4. specialno šolanje voznikov in me-

hanikov,
5. dodelitev statusa pooblaščenega

servisa naročniku za ponujene nadgradnje,
6. izjava o usposobljenosti ponudnika,
7. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
8. izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
zavarovanje avansnih sredstev in bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla,

9. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

10. izjava, da so ponujene nadgrad-
nje konstruirane, izdelane in montirane ta-
ko, da bodo v obdobju 7 let prenesle statič-
ne in dinamične obremenitve in pogoje, ki
nastopijo pri delu naročnika,

11. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena: 50 točk,
– dobavni rok: 10 točk.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73, z dne 30. 10. 1998 pod št. 206/98-3,
Ob-7695, objava o izidu pa v Uradnem listu
RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.

Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Ljubljana

Ob-163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, faks 178-59-04, z organom v se-
stavi Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež ministrstva in
sedež organa v sestavi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– registratorji, mape, zvezki,
– kuverte, obrazci in nalepke,
– tonerji, trakovi in kartuše za tiskal-

nike, fakse, kopirne in računske stroje,
– papir,
– pisarniški pribor,
– drugo.
Okvirna količina je določena s specifika-

cijo, ki si jo kandidirajoči ponudnik lahko
pridobi pri naročniku.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ni
predvidena delna dobava.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,500.000 SIT, od tega za ministrstvo v
ožji sestavi 7,000.000 SIT in za Upravo RS
za kulturno dediščino 4,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok

pričetka dobave pisarniškega materiala in
papirja je takoj po sklenitvi pogodbe, pred-
vidoma s 15. 2. 1999. Pogodba bo skle-
njena za čas do 31. 12. 1999, z možnostjo
podaljšanja za leto dni. Dobave morajo po-
tekati štirinajstdnevno, po naročilu pa v roku
enega dneva.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko zahteva od
glavne pisarne na Ministrstvu za kulturo,
med 10. in 12. uro, od 11. 1. 1999 dalje,
kont. oseba Milena Knapič, tel.
061/178-59-30.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo je mo-
goče zahtevati do 13. ure, dne 21. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: dokumentacija je brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 1. 1999 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo v vložišče Ministrstva za kulturo,
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ku-
verti, s pripisom na čelni strani “razpis za
pisarniški material” in z navedbo polnega
naslova dobavitelja na hrbtni strani.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo v po-
nedeljek, 25. 1. 1999 ob 12. uri, v sejni
sobi Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5/II,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: naročnik bo izvrševal plačila 30 dni po
izstavitvi računov za dostavljeno blago.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra biti v Sloveniji registrirana gospodarska
družba.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti prispele ponudbe do 15. 2.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– temeljno merilo: cena artiklov,
– izločevalna merila po zaporedju:

– kompletnost ponudbe,
– kakovost artiklov,
– kratkost dobavnih rokov in dostave,
– zanesljivost ponudnika,
– možnost dobave zunaj specifikacije.
Ponudniki morajo k svoji ponudbi, v

kateri opredelijo asortiman in kakovost, ro-
ke in pogoje dobave, cene artiklov, popu-
ste pri večjih količinah, obvezno priložiti še
verodostojna izkazila o firmi in poslovni us-
pešnosti, reference na področju dobave pi-
sarniškega materiala in papirja, zagotovila o
resnosti ponudbe in izjavo o roku veljavnosti
ponudbe.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izboru obveščeni naj-
kasneje 14 dni po odpiranju ponudb.

16., 17.
Ministrstvo za kulturo

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 53205-17/98 Ob-5
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tišina, Občinska uprava,
kont. oseba Franc Adanič, Tišina 4, 9251
Tišina, tel. 46-650, faks 46-650.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Tišina - Vanča vas -
Rankovci - Borejci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije odpadnih voda naselij
Tišina - Vanča vas - Rankovci - Borejci,
II. faza.

Ocenjena vrednost del: 150,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanje del ali čas izvedbe: 1. 3. 1999,
dokončanje del 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
činska uprava občine Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina - tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, z virmanom ali položnico na
ŽR št. 51900-630-76022.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Tišina, Tišina 4,
9251Tišina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. dan po objavi ob 14. uri, Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, sejna soba/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodelje-
no javno naročilo: pravni status ponudnika
d.d. ali d.o.o. ali s.p..Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-



Stran 48 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. dan po ob-
javi.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 50, cena po enoti mere 30, kvaliteta
(reklamacije za izvedena dela) 20.

16., 17., 18.
Občina Tišina

Št. 311-35-5/98-1850-55 Ob-38
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba mag. Boris Škerbi-
nek, dipl. inž., Slovenska 40, soba št.
108/I, Maribor, tel. 2201-413, faks
226-551.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: vročevod od MA-tisk
do Tržaške.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vročevoda, montažna in gradbena
dela od MB-tiska do Tržaške v dolžini
150 m DN 150, 130 ° C 16 bar, ocenje-
na vrednost 10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
1. marec 1999, dokončanje 31. marec
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, soba
108/I pri Butolen Brigiti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 1. 1999 do 12. ure,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Mari-
bor, soba 210/II.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

27. 1. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, Maribor, sejna soba /II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpi-
ranja ponudb 27. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference pri podobnih delih (50%),
– ponudbena cena (50%).
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,

Komunalna direkcija

Št. 311-35-4/98-1850-55 Ob-39
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba mag. Boris Škerbi-
nek, dipl. inž., Slovenska 40, soba št.
108/I, Maribor, tel. 2201-413, faks
226-551.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: vročevod od Bet-
navski ulici.

4. (a) Vrsta in obseg montažerskih in
gradbenih del in ocenjena vrednost celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
izgradnja vročevoda, montažna in grad-
bena dela po Betnavski ulici v dolžini
186 m, DN 100, 130 °C 16 bar, ocenje-
na vrednost 12,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum  predvidenega  pričetka  in

dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  pričetek
1. marec 1999, zaključek 31. marec
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska 40, soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 1. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  5.000 SIT,  z  vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 1. 1999 do 12. ure,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Mari-
bor, soba 210/II.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

27. 1. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, Maribor, sejna soba /II.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti  sprejemljivih  finančnih  zavarovanj
resnosti  ponudbe,  če  so  v  tem  postop-
ku  zahtevana:  bančna  garancija  za  re-
snost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponujenih del. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpi-
ranja ponudb 27. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference pri podobnih delih (50%),
– ponudbena cena (50%).
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,

Komunalna direkcija

Ob-40
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur, faks 063/743-446.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Šentjur pri Celju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja cestnega omrežja in peš poti v sta-
novanjski coni III/1 Šentjur, v ocenjeni
vrednosti 40,000.000 SIT za celotna razpi-
sana dela. Naročnik lahko odda dela kot
celoto ali posamezne sklope v skladu z do-
ločili razpisne dokumentacije.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
marec 1999, zaključek del: maj 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kont. oseba Peter Ograjenšek, soba
št. 46, tel. 063/740-162, telefaks
063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 13. uri na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija v višini 10% vrednosti raz-
pisanih del. Veljavnost 30 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo raz-
pisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lah-
ko angažira podizvajalce pod pogoji iz raz-
pisne dokumentacije ali pa bo dela oddal
posameznim izvajalcem po posameznih
sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 15. ure, po
predhodnem dogovoru s kont. osebo jav-
nega naročila Peter Ograjenšek, tel.
063/740-162.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 62 dne
11. 9. 1998.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 1-99 Ob-117
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
611-686.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Kraj izvedbe del: Medvode, Preska.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pod-
voz pod železniško progo lokalne ceste
Medvode-Goričane.

Ocenjena vrednost del v celoti:
95,000.000 SIT.

(b),(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 3. 3. 1999 do
10. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IRTAS d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
tel. 339-234.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 1. 1999 do
18. 1. 1999 med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi, kontaktna oseba Marija Graj-
zar, tel. 339-234.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  razpisno  dokumentacijo
s  popisom  del  je  možno  dvigniti  na
podlagi predložitve potrdila o vplačilu ne-
vračljivega odkupnega zneska 52.000 SIT
na račun Občina Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 12, 1215 Medvode, št. žiro
računa: 50104-630-810181 s pripisom
“Podvoz“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 2. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Medvode, Ce-
sta komandanta Staneta 12, 1215 Medvo-
de, Marija Eržen, soba št. 14. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som: “Ponudba - Podvoz pod železniško
progo lokalne ceste Medvode-Goričane -
Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1999 ob
12. uri v prostorih: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
sejna soba št. 20, I. nadstropje. Predstavni-
ki ponudnikov morajo predložiti strokovni
komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila
za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku ak-
ceptni nalog v višni 10% ponudbene vred-
nosti.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detaljno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba. Naročnik
bo vsa razpisana dela oddal enemu izva-
jalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev in spo-
sobnosti je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb 9. 2. 1999 (do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo ponujena ce-
na, reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpi-
sanega ali da ne sklene pogodbe z nobe-
nim od ponudnikov. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika (pri merilih za dodeli-
tev naročila).

17., 18.
Občina Medvode

Št. 2609/98 Ob-130
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Treb-
nje, tel. 068/44-150, faks 068/44-159,
kont. oseba Tone Gričar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del: Komunalna baza
Globoko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
izgradnja objektov s kompletno zu-
nanjo ureditvijo za opravljanje servisnih
in pomožnih dejavnosti javnega pod-
jetja Komunala Trebnje na lokaciji de-
ponije Globoko, izvedba objektov, pri-
dobitev uporabnih dovoljenj za objek-
te, izročitev objektov naročniku – ključ
v roke.

Vrednost naročila je: 101,595.404 SIT,
ki obsega prvo in drugo fazo.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ker gre za gradnjo na
ključ, se posamezni deli ne bodo oddajali
posamično.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje – kont. oseba: Tone Gričar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 1. 1999,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na raču-
nu št. 52120-601-12414 – Komunala
Trebnje, s pripisom “Komunalna baza Glo-
boko” ali na blagajni podjetja v višini
20.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 2. 1999 do 15. ure na naslov Komu-
nala Trebnje, d.o.o., Goliev tg 9, Trebnje,
tel. 068/44-062, faks 068/44-159, soba
št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Komunalna ba-
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za Globoko – gradnja – ne odpiraj” in števil-
ko objave v Uradnem listu RS ter oznako
ponudnika.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob
8.30 na naslovu Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% od razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so detajlno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 16. 2. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izdelave, reference in ostale ugod-
nosti.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: najnižja ponudbena cena še ne
predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

17., 18.
Komunala Trebnje

Št. 85.311/98 Ob-131
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Franc Salamon,
Kolonija 1. maja 21, Trbovlje, tel.
0601/34-030, 34-050, faks
0601/26-318.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, Trbovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: tovor-
no dvigalo pri Domu upokojencev Franc
Salamon Trbovlje.

Ocenjena vrednost celote je 5,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 3. 1999, končanje del 31. 5. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v taj-
ništvu Doma upokojencev Franc Salamon,
Kolonija 1. maja 21, Trbovlje pri Kastelic
Mileni med 8. in 13. uro, tel.
0601/34-030, faks 0601/26-318 po
enodnevni predhodni najavi po faksu in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52700-603-40729.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 1. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom upokojencev Franc Sa-
lamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, Trbov-
lje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj
– javni razpis – gradbena dela in številko
objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Domu
upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Ko-
lonija 1. maja 21, v sejni sobi, 29. 1. 1999
ob 7.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe je potreb-
no predložiti bančno garancijo v višini 10%
ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: pogoji opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje de-
javnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahte-
ve glede finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do dokončanja
del.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so predstavljena v raz-
pisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Dom upokojencev Franc Salamon,

Trbovlje

Ob-141
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, OE Ljubljana, Miklošičeva 24,
faks 061/13-12-154.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Mikloši-
čeva 24.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev dvorišč stavbe ZZZS, OE Ljubljana,
Miklošičeva 25.

Ocenjena vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: okvirno 70
koledarskih dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ZZZS, OE Ljubljana, Miklošičeva 24, Anton
Kaplan, soba št. 110, tel. 17-21-279, do-
kumentacijo lahko dvignete med 10. in 12.
uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo in žiro račun 50101-609-10355.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 2. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje, OE Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana, soba št. 51-52 (vložišče). Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in s števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS oziroma z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 1999 ob 12. uri, ZZZS, OE Ljublja-
na, Miklošičeva 24, Ljubljana, sejna soba.
Odpiranje vodi razpisna komisija. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju, morajo predložiti pooblastilo o
zastopanju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, plač-
ljiva na prvi poziv, najmanj v višini 5% po-
nudbene cene, veljavne najmanj do 22. 3.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
določena v razpisni dokumentaciji so: po-
nudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe,
garancijski rok in druga merila.

16., 17., 18.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljubljana
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek

Ob-109
V javnem razpisu za oddajo storitev brez

omejitev, za svetovanje za področje infor-
macijskih sistemov, nadzor izgradnje in vzdr-
ževanje LAN, nadzor vzdrževanja računal-
niške strojne opreme za potrebe državnih
organov, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 85/86 z dne 18. 12. 1998, Ob-9053,
se v 17. točki Merila za dodelitev naročila:

– na področju kadrov:
1. strokovna izobrazba:
Za področje svetovanja najmanj VI. stop-

nja izobrazbe za vse delavce, ki bodo delali
na prijavljenih področjih – izločilni kriterij;

doda:
ali najmanj V. stopnja izobrazbe in

15 let delovnih izkušenj na področju pri-
jave za vse delavce, ki bodo delali na
prijavljenih področjih – izločilni kriterij;

Vlada Republike Slovenije

Št. 011-04-20/98 Ob-41
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze - Di-
rekcija RS za ceste.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI za
ureditev ceste R2-447/367 skozi Šem-
peter v Savinjski dolini.

Ocenjena vrednost 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Šempeter v Savinjski do-

lini.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 70 dni po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, Ljubljana, soba št. 416/IV, kont. oseba
je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 1. 2. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,

d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PGD, PZI za ureditev ceste R2-447 od-
sek 367 skozi Šempeter v Savinjski dolini.”
- K.Z.L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 2. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 300.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97 in 34/98 in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo  kot  posamezni  izvajalec  ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce zahtevane v poglavju 10 razpisne doku-
mentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 4. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Lidija Keglje-
vič-Zagorc Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 178-84-62.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 22 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-42
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, faks 061/310-267.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve fotokopiranja v
vrednosti 18,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Zavod RS za šolstvo ali
po dogovoru pri izvajalcu.

5. (a), (b), (c)
6.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana
– pri Katarini Porenta (vložišče).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50100-603-401756 sklic št.
8600.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 1. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, Ljubljana – Katarini Porenta (vlo-
žišče).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999 ob 12. uri na Zavodu RS za
šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni
po datumu izdaje sklepa o izbiri, to je 16. 3.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: javno na-
ročilo se financira v skladu z zakonom o
zavodih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 28. 1. 1999
do 12. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost in opisa ter skladnost vse-

bine ponudbe z zahtevami naročnika – 1
točka.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije o naročilu dobijo potencialni ponud-
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niki pri naročniku: Zavod RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, Ljubljana, pri Ivanu Biščaku, tel.
061/131-81-08.

19., 20.
Zavod RS za šolstvo

Št. 25005-7/98 Ob-43
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
županja Vojka Štular, faks 066/746-205.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca z zbiranjem ponudb.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava ureditvenega
načrta za Center Portoroža, orientacijska
vrednost del je 11,000.000 SIT. Izvajalec
mora pridobiti ločeno ponudbo za kartni ma-
terial in geodetska dela.

4. Kraj izvedbe: Piran.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: je predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– 18. člen zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97),

– 36. in 67. člen zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/88 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97),

– 12. in 38. člen statuta Občine Piran
(Ur. objave št. 8/95, 45/97 in Ur. l. RS, št.
7/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora predložiti seznam sodelavcev,
ki sodelujejo pri izdelavi razpisanih del. Ob-
vezno je potrebno navesti: odgovornega
vodjo projekta, odgovorne nosilce za posa-
mezne naloge in področja (urbanistični, kra-
jinski, prometno-tehnični, komunalno-infra-
strukturni del, stroški izvedbe posegov, geo-
detska dela in izdelava poročila o vplivih na
okolje) in zunanje sodelavce. Ponudba mo-
ra vsebovati izjave zunanjih sodelavcev, da
pristopajo k sodelovanju pri izdelavi razpi-
sanih del.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisno delo se izvaja v
celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik ponudi samo eno va-
rianto, ker je bil predhodno opravljen javni
natečaj in izbrana variantna rešitev. Zaželje-
no pa je, da se znotraj programskih izho-
dišč, ki so predmet razpisa, predlaga va-
riantne rešitve za določene posege (garaž-
na hiša prometna ureditev, stanovanjski ob-
jekt, parkovne ureditve, itd.).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je v fe-
bruarju 1999, po izbiri izvajalca in končanje
del bo aprila 2000, trajanje naročila je 14
mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za urejanje prostora, Tarti-
nijev trg 2, Piran (informacije Boris Kočevar
in Nataša Umek).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačljivo z virmanom na
žiro račun št. 51410-637-20808 uprave
Občine Piran.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: v torek 9. 2. 1999
do 12. ure na vložišče naročnika. Ponudbe
poslane po pošti morajo biti poslane pripo-
ročeno in morajo biti oddane na pošti do
zgoraj navedenega roka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za
urejanje prostora, Tartinijev trg 2, Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba – Jav-
ni razpis za ureditveni načrt za center Por-
toroža, ponudba mora biti v zaprti in žigo-
sani ovojnici.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 2. 1999 ob 10.
uri v mali sejni dvorani v stavbi Občine Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% ponud-
bene vrednosti. Kolikor ponudnik, ki je bil
izbran na javnem razpisu v roku 10 dni od
prejema pogodbe v podpis, ne sklene po-
godbo z naročnikom, lahko naročnik skle-
ne pogodbo z drugim najugodnejšim
ponudnikom, v tem primeru ima naročnik
pravico vnovčiti garancijo za resnost po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po fazah
izdelave naloge, oziroma v skladu z dogo-
vorjenimi plačilnimi pogoji, ponudbenimi v
razpisu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: prevzemnik naloge mo-
ra biti podjetje, pravna oseba, ki pa lahko k
razpisu povabi zunanje sodelavce. Ponud-
nik mora podpisati izjavo, o strinjanju z raz-
pisno dokumentacijo in o skladnosti ponud-
be z razpisno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti dokazilo o
registraciji, ter dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.  Kolikor  ponudnik  vključi  v
delo  zunanje  sodelavce,  mora  biti  po-
nudbi priložena tudi izjava njihovih deloda-
jalcev, kolikor k sodelovanju ni vključeno
podjetje, pri katerem je zunanji sodelavec
zaposlen.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od datuma
izbire izvajalca.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– usmeritev organizacije,
– usposobljenost delovne skupine,
– cena razpisanih del in plačilni pogoji,
– ugodnejši rok izdelave razpisanih del,
– tehnični nivo izdelave dokumentacije,

prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki),

– reference s področja dela, ki je pred-
met razpisa,

– drugi pogoji.
Naročnik ni dolžan upoštevati najcenej-

šo ponudbo za najugodnejšo.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 40

dni od oddaje ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo predhodnega razpisa.

Občina Piran

Ob-44
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Šentvid – Koseze,
izdelava idejnega projekta.

Ocenjena vrednost naročila je
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Šentvid – Koseze.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izdelavo idejne-
ga projekta je 75 dni po pridobitvi pogojev
za izdelavo idejnega projekta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba št.
104/I, kont. oseba je Marjana Štular, tel.
178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 2. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
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d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Šentvid – Koseze; izdelava idejnega
projekta”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 9. uri na naslovu: Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,350.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strok-
vone informacije posreduje Marija Virant,
dipl. inž. Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Sneberska 120b, tel. 485-076,
faks 482-960.

19., 20.
Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji

Št. 402/98-12 Ob-107
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za intelektualno lastnino, Kotniko-
va 6, 1000 Ljubljana, faks 178-3110.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira najugodnejšega po-
nudnika za izvedbo varovanja in recep-
torske službe v poslovnih prostorih na
Kotnikovi 6 in pripadajočem parkirišču.

4. Kraj izvedbe: Urad Republike Slove-
nije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudbe morajo biti v skladu z
zakonom o javnih naročilih in posebnimi po-
goji iz razpisne dokumentacije.

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
1. 1. 1999 oziroma po podpisu pogodbe.
Pogodba se podpiše za dobo dveh let.

9. (a)
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignete na naslovu naročnika
najkasneje do 29. 1. 1999 med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba: Robert Antosiewicz
(tel. 178-3053).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti na naslov najkasneje do 29. 1.
1999 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo pris-
pele po navedenem roku, komisija ne bo
obravnavala in jih bo zaprte vrnila ponud-
niku.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe lahko pošljete pri-
poročeno po pošti ali oddate osebno na
naslov: Urad RS za intelektualno lastnino,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana. Ponudba mo-
ra biti oddana v zapečateni ovojnici z naved-
bo točnega naslova ponudnika in z oznako
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
varnostno-receptorsko službo”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih na-
ročnika dne 1. 2. 1999 ob 10. uri.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe in ostali po-
goji razpisa so podani v razpisni dokumen-
taciji.

18., 19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad RS za intelektualno lastnino

Ob-114
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije, ki obsega izris iz uredi-
tvenega načrta deponije komunalnih
odpadkov Globoko (IUN), izdelavo idej-
nega projekta (IP), izdelava projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD)  in  izvedbo  (PZI),  kateri  obse-
gajo  gradbeni,  strojni  in  elektro  del
ter  projekt  zunanje  ureditve  za  inve-
sticijo  komunalna  baza  Globoko,  iz-
delava  lokacijske  dokumentacije  (LD)
za  dovod  elektrike  in  telefona  s  PGD
in  PZI.

Projektna dokumentacija mora biti izde-
lava v skladu z veljavnimi predpisi – pravilni-
kom o podrobnejši vsebini projektne doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).

Ocenjena vrednost naročila je
2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Komunalna baza Globo-
ko.

5. (a), (b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko dajo ponud-
bo za storitev kot celoto, samo za del stori-
tve ni možno.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 60 dni po podpisu po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje – kont. oseba Tone Gričar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 1. 1999,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 – Komunala
Trebnje, s pripisom “Komunalna baza Glo-
boko”, ali na blagajni podjetja, v višini
15.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 2. 1999 do 15. ure, na naslov: Komu-
nala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 068/44-062, faks
068/44-159, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Komunalna ba-
za Globoko – projekti – Ne odpiraj” in šte-
vilko objave v Uradnem listu RS ter oznako
ponudnika.

(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob
7.30, na naslovu: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku ak-
ceptni nalog v višini 10% od razpisane vred-
nosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji gle-
de financiranja in plačila so detajlno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
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nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb, 16. 2. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izdelave, reference in ostale ugod-
nosti.

18. Druge informacije o naročilu: najniž-
ja ponudbena cena še ne predstavlja naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

19., 20.
Komunala Trebnje

Ob-115
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje nadzora nad
deli izgradnje komunalne baze Globo-
ko.

Ocenjena vrednost naročila je 500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Komunalna baza Globo-
ko.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko dajo ponud-
bo za storitev kot celoto, samo za del stori-
tve ni možno.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 6 mesecev po začetku
gradnje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje – kont. oseba Tone Gričar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 1. 1999,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  ob  predložitvi  potrdila
APP RS o plačilu materialnih stroškov, na
račun št. 52120-601-12414 – Komunala
Trebnje, s pripisom “Komunalna baza Glo-
boko”, ali na blagajni podjetja, v višini
5.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 2. 1999 do 15. ure, na naslov: Komu-

nala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 068/44-062, faks
068/44-159, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Komunalna ba-
za Globoko – nadzor – Ne odpiraj” in števil-
ko objave v Uradnem listu RS ter oznako
ponudnika.

(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob
9.30, na naslovu: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku ak-
ceptni nalog v višini 10% od razpisane vred-
nosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji gle-
de financiranja in plačila so detajlno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb, 16. 2. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izdelave, reference in ostale ugod-
nosti.

18. Druge informacije o naročilu: najniž-
ja ponudbena cena še ne predstavlja naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

19., 20.
Komunala Trebnje

Ob-116
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad RS za varstvo potrošnikov, Ljub-
ljana, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
178-36-01.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje svetovalne de-
javnosti na področju varstva potrošnikov.

Ocenjena vrednost 32,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje R Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o varstvu potrošnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, zakon o varstvu po-
trošnikov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: lahko za celotno ali delno
naročilo v okviru predmeta javnega naroči-
la, navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: opravljane storitev v le-
tu 1999.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
5, Ljubljana, soba 10/III, kontaktna oseba
je Marcela Uršič, tel. 178-36-14, vsak de-
lovni dan med 9. in 12 uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): brez
plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 10. 2. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad RS za varstvo potro-
šnikov, Kotnikova 5, Ljubljana.

Ponudbe z navedbo ponudnika morajo
biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “Po-
nudba - ne odpiraj, Javni razpis za sofinan-
ciranje svetovalne dejavnosti na področju
varstva potrošnikov za leto 1999.”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1999 ob
12. uri v sejni sobi ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj (tretje nadstropje), Kot-
nikova 5, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevzeti
skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno  javno  naročilo:  sklenitev  po-
godbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika  storitev  in  finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora iz-
polnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 10. 2.
1999  ne  morejo  več  odstopiti  od  po-
nudbe.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Urad RS za varstvo potrošnikov

Št. 42 Ob-132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Šentjur, Ulica
Leona Dobrotinška 5, 3230 Šentjur, faks
063/743-867.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje ambulantnih
in poslovnih prostorov v objektu JZ ZD
Šentjur, Leona Dobrotinška 5 in
Zdravstvena postaja Planina pri Sev-
nici.

Ocenjena vrednost naročila: 5,500.000
SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
kompletno storitev s pripadajočimi čistili in
toaletnimi potrebščinami v vseh poslovnih
prostorih, navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 2 leti od podpisa po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje – pri Jožetu Cerovšku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prev-
zem od 13. 1. 1999 do vključno 22. 1.
1999, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na ži-
ro račun št. 50700-603-31892, namen: JR
ZD Šentjur/98 ali pri blagajni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 1. 1999 do 10. ure.

Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na način prenosa te pošilj-
ke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Šentjur,
Ulica Leona Dobrotinška 5, uprava – III.
nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS oziroma z navedbo predmeta
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije in si ogledajo ambulantne
ter poslovne prostore na informativnem dne-
vu, ki bo v četrtek, 14. 1. 1999 ob 11. uri,
v sejni sobi uprave ZD Šentjur, Ulica Leona
Dobrotinška 5.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 1999 ob
11. uri, na naslovu: JZ ZD Šentjur, Ulica
Leona Dobrotinška 5, sejna soba. Odpira-
nje vodi razpisna komisija. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju, morajo predložiti pooblastilo o zasto-
panju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ponudbene vrednosti.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik – fizična oseba; finančno poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora iz-
polnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost, so določene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po odpiranju
ponudb, prispelih na javni razpis, to je po
26. 1. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa (obseg in
trajanje izvajanja storitev pri enem naročni-
ku),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, usposobljenost za stroj-
no čiščenje,

– število stalno zaposlenih delavcev za
nedoločen čas,

– cena,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 mese-

cih,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
Naročnik ima pravico pozvati ponudnike

na prezentacijo opravljanja storitve čiščenja
in oceniti ustreznost.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: Anica
Užmah in Fanika Šešerko, Zdravstveni dom
Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška 5, 3230
Šentjur, tel. 063/743-115.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.

19., 20.
Zdravstveni dom Šentjur pri Celju

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-45
1. Naročnik, poštni naslov: Center za us-

posabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Stru-
njan 140, 6320 Portorož.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep sprejet 24. 12.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 13
veljavnih (pravočasnih in pravilno opremlje-
nih) ponudb. Na odpiranju ponudb je bilo 6
ponudb izločenih zaradi nepopolnosti.

Pri ocenjevanju vseh ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji. Merila za izbiro so bila: plačilni
pogoji, odzivni čas na naročilo oziroma po-
trebe naročnika, kvaliteta blaga, zagotovitev
višine cene za navedeni cenovni razred. Iz-
bor ponudnikov oziroma izid javnega razpisa
po posameznih skupinah blaga je naslednji:

1. mleko in mlečni izdelki – javni
razpis za to skupino blaga ni uspel, ker je
prispela le ena veljavna in popolna ponudba,

2. a) meso sveže – Jestvina, d.d, Ko-
per,

b) mesni izdelki – Košaki T.M.I.,
d.d., Maribor,

3. ribe in konzervirane ribe – javni
razpis za to skupino blaga ni uspel, ker ni
bilo veljavne in popolne ponudbe,

4. jajca – javni razpis za to skupino
blaga ni uspel, ker je prispela le ena veljav-
na in popolna ponudba,

5. olja – javni razpis za to skupino
blaga ni uspel, ker je prispela le ena veljav-
na in popolna ponudba,

6. sveža zelenjava in suhe stročni-
ce – Jestvina, d.d., Koper,

7. konzervirana in zmrznjena zele-
njava – Jestvina, d.d., Koper,

8. sadje sveže – Jestvina, d.d., Ko-
per,

9. konzervirano sadje in marmela-
da – Jestvina, d.d., Koper,

10. sadni sokovi in čaji – javni raz-
pis za to skupino blaga ni uspel, ker je pris-
pela le ena veljavna in popolna ponudba,

11. žita, mlevski izdelki in testenine
– javni razpis za to skupino blaga ni uspel, ker
je prispela le ena veljavna in popolna ponudba,

12. kruh in pekovsko pecivo – Mli-
notest pekarna, d.o.o., Koper,

13. ostalo prehrambeno blago –
javni razpis za to skupino ni uspel, ker je
prispela le ena veljavna in popolna ponudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: Center za usposab-

ljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140,
6320 Portorož.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: (4. točka objave). Količine
artiklov, ki se bodo dobavljale sukcesivno,
so v skladu z razpisno dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost:
– Jestvina, d.d., Koper: 6,301.062 SIT,
– Košaki, T.M.I., d.d., Maribor:

1,969.287 SIT,
– Mlinotest pekarna, d.o.o., Koper:

1,222.686,18 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudniki ne nastopajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
2.a) 5,257.376 SIT, 3,907.276 SIT,
2.b) 2,021.920 SIT, 1,749.281,80 SIT,
6. 1,079.564 SIT, 791.825 SIT,
7. 578.940 SIT, 415.002 SIT,
8. 1,072.610 SIT, 860.969 SIT,
9. 162.052 SIT, 130.562 SIT,
12. 1,491.233,70 SIT, 1,222.686,18

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998; Št.
5/98, Ob-8245.

Center za usposabljanje
Elvira Vatovec, Strunjan

Št. 9101-15/98 Ob-46
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za zamenjavo in dobavo
službenih avtomobilov po sistemu staro za
novo.

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največ zbranih točk po merilih,
navedenih v razpisni dokumentaciji (plačilni
pogoji, cena, dobavni rok, servis in dobava
rezervnih delov, dodatne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Radanovič Brežice, d.o.o.,
Černelčeva 5, 8250 Brežice in ASP, d.o.o.,
Finžgarjeva 2, 4270 Jesenice.

6. (a) Kraj dobave: ZZZS, OE Krško, Bo-
horičeva 9, Krško, ZZZS, OE Celje, Gre-
gorčičeva 5a, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službeno vozilo Passat
limuzina “Comfortline” 1,8 T, 1 kos, služ-
beno vozilo Renault Megane Scenic
1,6e, RT, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 5,693.448 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,117.037 SIT, 2,576.411 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 6. 11. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Območna enota Krško

Ob-47
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena ob za-
dovoljevanju pogojev za priznano usposob-
ljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Dumida, d.o.o., Lenart
– postavka 01 – Lahko tovorno vozilo

dovoljene skupne mase 3,5 t, dolga kabina
– preglednik 2 kom; za ponudbeno ceno
9,773.914 SIT;

2. AC Intercar
– postavka 04 – Drobilec za veje 1

kom; za ponudbeno ceno 3,019.200 SIT,
– postavka 15 – Varilni aparat za pla-

mensko varjenje 1 kpl; za ponudbeno ceno
331.826 SIT,

– postavka 16 – Bivalni kontejner –
pisarna 1 kom; za ponudbeno ceno
1,289.360 SIT,

– postavka 17 – Bivalni kontejner –
skladišče 1 kom; za ponudbeno ceno
1,186.500 SIT,

– postavka 18 – Polnilec za akumula-
torje 2 kom; za ponudbeno ceno 319.720
SIT,

– postavka 19 – C-zapora 1 kpl; za
ponudbeno ceno 5,726.355 SIT;

3. LEA, Lesce
– postavka 09 – Prikolica za prevoz

prometne signalizacije 1 kom; za ponudbe-
no ceno 5,529.000 SIT,

– postavka 12 – Prikolica s svetlobno
signalizacijo / intervencijska prikolica 2
kom; za ponudbeno ceno 5,890.500 SIT;

4. OZ Železopromet Ljubljana
– postavka 10 – Prikolica s svetlobno

signalizacijo / intervencijska prikolica 3
kom; za ponudbeno ceno 5,877.900 SIT,

– postavka 20 – Osebni računalnik s
tiskalnikom 1 kom; za ponudbeno ceno
176.588 SIT;

5. Riko Ribnica
– postavka 05 – Nabijalo za odbojne

ograje 1 kom; za ponudbeno ceno
5,785.500 SIT.

V skladu z 41. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) uprava DARS
ni sprejela sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika za postavke 02 – Osebno vozilo
moči okoli 55 kW 1 kom; 03 – Kombinirano
vozilo 1 kom; 06 – Parkovna rotacijska ko-
silnica 2 kom; 07 – Kosilnica – ročna (obre-
zovalnik) 4 kom; 08 – Motorna žaga – veriž-
na, ročna 2 kom; 13 – UKV postaje – mo-
bilne 11 kom; 14 – UKV postaje – ročne 2
kom; 21 – Komplet elektrikarskega orodja
– jaki tok 1 kpl; 22 – Udarno kladivo ca.
1100 W 1 kom in 23 – Pnevmatski vrtalni
stroj ca. 600 W 1 kom. Po pregledu in
oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da pri
zgoraj navedenih postavkah ni bilo predlo-
ženih popolnih ponudb oziroma ponudb, ki
bi ustrezale razpisnim pogojem. Zato je
uprava DARS, d.d., po četrtem odstavku
41. člena ZJN sprejela sklep, da se te po-
stavke oddajo z neposredno pogodbo.

6. (a) Kraj dobave: AC baza Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava opreme za AC
bazo Kozina.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 515/98 Ob-48
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za var-

stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja, Dornava 128, 2252 Dornava.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ECO OIL Company, d.o.o.,
Tržaška c. 37a, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lah-
ko, 650.000 l.

7. Pogodbena vrednost: 26,650.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,878.500 SIT, 26,650.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-7968.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Št. 66/4-98-I/1 Ob-49
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: OMV Istrabenz, Ferrarska 7,
6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje in Kočevska
Reka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: EL kurilno olje, ca.
900.000 litrov.

7. Pogodbena vrednost: 37,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,601.000 SIT, 36,891.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7849
in popravek javnega razpisa, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 78 z dne 20. 11.
1998; Ob-8344.

Komunala Kočevje, d.o.o.
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Št. 03/98 Ob-50
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Vele-

nje, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, tel.
063/865-571, 865-569, telefaks
063/863-009.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 17. 12. 1998 ob 9.15.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, reference
in druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, razlo-

ženo po enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sposobnost po 50. členu
se prizna naslednjim ponudnikom:

1. Sadje in zelenjava
A) sadje – v vrednosti 8,332.233 SIT

1. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1
D, Velenje,

2. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-
nje,

3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg
svobode 12, Šoštanj,

4. PAF, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur;
B) kmetijski pridelki in zelenjava –

v vrednosti 4,706.541 SIT
1. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje,
2. KZ Ptuj, Miklošičeva 12, Ptuj,
3. PAF, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur;

C) konzervirano sadje in zelenjava
1. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje,
2. Kolinska, d.d., Šmartinska 30,

Ljubljana,
3. Savinjski magazin trade, Šlan-

drov trg 35, Žalec,
4. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje;

2. Kruh in pekovsko pecivo v vrednos-
ti 3,291.349 SIT,

1. Trgovina Extra, Kardeljev trg 2, Ve-
lenje,

2. Klasje, d.d., Prešernova 23, Ce-
lje,

3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-
bode 12, Šoštanj,

4. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-
nje;

3. Mlevski izdelki in testenine v vred-
nosti 965.728 SIT

1. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
2. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje;
4. Meso in izdelki iz mesa v vrednosti

16,924.205 SIT
1. Mesarstvo Prekoršek, Trg svobo-

de 14, Trbovlje,
2. Celjske mesenine, Cesta v Trnov-

lje 17, Celje,
3. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje,
4. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj;
5. Mleko in mlečni izdelki v vrednosti

7,565.917 SIT
1. Mariborska mlekarna, d.d., Osoj-

nikova 5, Maribor,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,

3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-
bode 12, Šoštanj,

4. ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje;
6. Maščobna živila in olje v vrednosti

616.316 SIT
1. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
2. ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje;

7. Jajca v vrednosti 1,527.210 SIT
1. Galina, d.o.o., Svenškova 44, Ma-

ribor,
2. Mercator ZKZ Mozirje, z.o.o., Ce-

sta na Lepo Njivo 2, Mozirje;
8. Sokovi in sirupi v vrednosti 757.981

SIT
1. Savinjski magazin trade, Šlandrov

trg 35, Žalec,
2. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje;
9. Splošno prehrambeno blago v

vrednosti 1,889.476 SIT
1. Kolinska, d.d., Šmartinska 30,

Ljubljana,
2. Savinjski magazin trade, Šlandrov

trg 35, Žalec,
3. ERA, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje,
4. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 48,039.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 28; od tega

sta pri odpiranju 2 izpadli zaradi nepopolne
dokumentacije.

10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7861.

Vrtec Velenje

Ob-51
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska

fakulteta Univerze v Ljubljani, 1115 Ljublja-
na, Gerbičeva 60, telefaks 332-243.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena ponudbe, višina marže, do-
stava fco knjižnica VF, odzivni čas največ
dva delovna dneva, zagotavljanje kvalitetne-
ga in strokovnega servisa za dobavo stro-
kovne literature in drugega blaga iz uvoza.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Markom, d.o.o., Prvomaj-
ska 9, 1001 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cesta v
Mestni log 47.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tuja strokovna literatura
in baze podatkov na CD-ROM-ih.

7. Pogodbena vrednost: 7,410.470 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,301.869 SIT, 7,410.470 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-7986.

Veterinarska fakulteta
Univerza v Ljubljani

Ob-52
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor, faks 062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-

jenost z obstoječim strojnim parkom, 30,
– organiziranost servisnih storitev, 20,
– reference, 15,
– cena, 10,
– garancija, 10,
– plačilni pogoji, 5,
– dobavni rok, 5,
– druge ugodnosti, 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtotehna-Riko, d.d., Litij-
ska 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje.

6. (a) Kraj dobave: dobava je fco. naroč-
nik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos smetarskega vozi-
la s pralnim sistemom za pranje posod
za odpadke; šasija tip MB
2524/3150/6×2/4, nadgradnja R3P z
iztresalom PM 04, centralno mazanje,
pralni sistem KAW 1 PLUS.

7. Pogodbena vrednost: 33,756.045
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: sklepa se
pogodba za celotno vozilo – podizvajalcev
pravnoformalno ni.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,389.224 SIT, 33,365.339 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ga ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7912.

Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o.

Ob-54
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgoj-

no-varstveni zavod Šoštanj, Koroška 13, Šo-
štanj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, določeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: po skupinah:

1. meso in mesni izdelki: KZ Šaleška
dolina, Trg svobode 12, Šoštanj,

za paštete: “Osem”, d.o.o., Grosuplje,
2. zmrznjene ribe: Mlekarna Maribor,
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3. jabolka: KZ Šaleška dolina, Trg
svobode 12, Šoštanj,

4., 5. sveže in južno sadje in sveža
zelenjava: TP ERA Velenje, Prešernova 10,
Velenje,

6. jajca: ZKZ Mozirje, Cesta na Lepo
Njivo 2, Mozirje,

7. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,

8. kruh in pekovsko pecivo: “Klasje”
Celje, Prešernova 23, Celje,

9. Spl. prehrambno blago: TP ERA
Velenje, Prešernova 10, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: VVZ Šoštanj, Enota
Lučka, Koroška 13 in VVZ Šoštanj, Enota
“Maja” Šmartno ob Paki 30.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: po skupinah:

1. meso in mesni izdelki: 5040 kg,
2. zmrznjene ribe: 390 kg,
3. jabolka: 4800 kg,
4., 5. sveže in južno sadje, sveža

zelenjava: 8200 kg,
6. jajca: 18280 kom,
7. mleko in mlečni izdelki: 9943 l

in 1400 kg,
8. kruh in pekovsko pecivo: 3150

kg in 1490 kg,
9. splošno prehrambno blago:

1950 l in 1890 kg.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah:

1. meso in mesni izdelki: KZ Šaleška
dolina 5,250.600 SIT; “Osem” Grosuplje
79.800 SIT,

2. zmrznjene ribe: Mariborske mle-
karne: 239.577 SIT,

3. jabolka: KZ Šaleška dolina
240.000 SIT,

4., 5. sveže in južno sadje, sveža ze-
lenjava: TP ERA Velenje 2,100.000 SIT,

6. jajca: ZKZ Mozirje 249.522 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna

Celeia Arja vas 2,350.000 SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo: “Klasje”

Celje 1,220.000 SIT,
9. splošno prehrambno blago: TP

ERA Velenje 3,120.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po skupinah:
1. meso in mesni izdelki: 5,450.800

SIT, 5,330.400 SIT,
2. zmrznjene ribe: 304.434 SIT,

239.577 SIT,
3. jabolka: 259.000 SIT, 240.000 SIT,
4., 5. sveže in južno sadje, sveža ze-

lenjava: 2,220.000 SIT, 2,100.000 SIT,
6. jajca: 307.104 SIT, 249.522 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki: 2,479.610

SIT, 2,350.000 SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo:

1,342.000 SIT, 1,220.000 SIT,
9. splošno prehrambno blago:

3,279.500 SIT, 3,120.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Vzgojno-varstveni zavod Šoštanj

Ob-53
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Despo d.o.o., Stegne 21,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: stoli za Kosovelovo dvo-
rano (167 tribunskih in 72 dodatnih).

7. Pogodbena vrednost: 12,536.278
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,678.205 SIT in 8,770.045 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 78, z dne
20. 11. 1998, Ob-8200.

Cankarjev dom

Št. 2/98-1323 Ob-122
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni

dom Brežice, Černelčeva cesta 8, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. material za zobozdravstvo in zobni Rtg
filmi:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina A1, A2),

2. Studio 33, Marketing d.o.o., Brile-
jeva 2, Ljubljana (podskupina A1),

3. Prodent Dental medical d.o.o.,
Jurčkova pot 69, Ljubljana (podskipina A1,
A2),

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina A1, A2),

5. JZZ Mariborske Lekarne, Za-
grebška 91. Maribor (podskupina A1, A2).

B. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina B1, B2, B3, B5, B6),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina B1, B2, B3,
B4, B5),

3. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor (podskupina B1, B5),

4. Smips s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina B1, B5).

C. laboratorijski material in diagnostična
sredstva:

1. Alpos Meding, d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur,

2. Laboratorijska tehnika Burnik, Ška-
ručna 14/a, Vodice,

3. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

4. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor.

D. zdravila:
1. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
2. JZ Mariborske Lekarne, Lackova

78, Maribor.
6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom

Brežice, Černelčeva cesta 8, Brežice.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni
material, na podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7851.

JZ Zdravstveni dom Brežice

Št. 2/98-1324 Ob-123
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. zdravila:
1. JZ Mariborske Lekarne, Lackova

78, Maribor,
2. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spa-

sičeva ul.10., Ljubljana,
3. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana.
B. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-

ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana,

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

3. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spa-
sičeva ul. 10., Ljubljana,

4. JZZ Mariborske Lekarne, Za-
grebška 91. Maribor,

5. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor,

6. Dentacom d.o.o, Velenje, Efenko-
va 61, Velenje,

7. Peroni d.o.p., Gregorčičeva 6, Ce-
lje,

8. Simps s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
9. Profarmakon d.o.o., Knafelčeva

31, Maribor.
C. laboratorijski material:

1. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,
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2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

3. Alpos Meding, d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur,

4. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor,

5. Interexport d.o.o., Slovenska ce-
sta 54, Ljubljana,

6. Laboratorijska tehnika Burnik, Ška-
ručna 14/a, Vodice,

7. Dr. Gorkič, d.o.o., Stara c. 6, Lo-
gatec.

D. zobozdravstveni material:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-

do100, Ljubljana,
2. Prodent Dental medical d.o.o.,

Jurčkova pot 69, Ljubljana,
3. Studio 33, Marketing d.o.o., Brile-

jeva 2, Ljubljana,
4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
5. JZZ Mariborske Lekarne, Za-

grebška 91. Maribor,
6. Interdent, d.o.o., Trnoveljska cesta

9, Celje.
E. rentgenski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

2. Simps s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
3. Interexport d.o.o., Slovenska ce-

sta 54, Ljubljana,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-

do100, Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom

Celje, Gregorčičeva 5, Celje.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinsko sanitetno po-
trošni material, na podlagi naročila in po-
godbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7895.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 2/98-1325 Ob-124
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Laško, Kidričeva ul. 5/b, Laško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. zdravila:
1. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana.
B. laboratorijski material in diagnostič-

na sredstva:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,

2. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

3. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor.

C. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

3. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor (podskupina C1, C3),

4. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina C1),

5. Interdent d.o.o. Trnoveljska cesta
9, Celje (podskupina C3).

D. zobozdravstveni in zobotehnični ma-
terial:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina D1, D2),

2. Studio 33, Marketing d.o.o., Brile-
jeva 2, Ljubljana (podskupina D1, D2),

3. Prodent Dental medical d.o.o.,
Jurčkova pot 69, Ljubljana (podskipina D1,
D2),

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana (podskupina D1, D2),

5. JZZ Mariborske Lekarne, Za-
grebška 91. Maribor (podskupina D1, D2),

6. Interdent d.o.o. Trnoveljska cesta
9, Celje (podskupina D1, D2),

7. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje (podskupina D1, D2).

6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Laško, Kidričeva ul. 5/b, Laško.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: medicinsko sanitetno potro-
šni material, na podlagi naročila in pogod-
be.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugotav-

ljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l.
RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998, Ob-7857.

JZ Zdravstveni dom Laško

Št. 2/98-1326 Ob-125
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): merilo za dodelitev na-
ročila je najnižja končna cena in ugodnejši
plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. zdravila:
1. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
2. JZZ Mariborske Lekarne, Za-

grebška 91. Maribor.
B. laboratorijski material in diagnostič-

na sredstva:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

2. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

3. Alpos Medeng d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur.

C. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina C1, C3),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina C1, C2, C3,)

3. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor (podskupina C3),

4. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina C1, C2).

D. zobozdravstveni (stomatološki) mate-
rial:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

2. Studio 33, Marketing d.o.o., Brile-
jeva 2, Ljubljana,

3. Prodent Dental medical d.o.o.,
Jurčkova pot 69, Ljubljana,

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana,

5. JZZ Mariborske Lekarne, Za-
grebška 91. Maribor.

6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Sevnica, Trg svobode14, Sevnica.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: medicinsko sanitetno potro-
šni material, na podlagi naročila in pogod-
be.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7855.

JZ Zdravstveni dom Sevnica

Št. 2/98-1327 Ob-126
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17,
Slovenske Konjice.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. zdravila:
1. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
2. Salus d.d. Ljubljana, Mašera Spa-

sičeva ul.10, Ljubljana,
3. JZZ Mariborske Lekarne, Za-

grebška 91. Maribor.
B. laboratorijski material:

1. Alpos Medeng d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur,



Stran 60 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

3. Kefo, d.o.o. Ljubljana, Kongresni
trg 3, Ljubljana,

4. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana.

C. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

3. Salus d.d., Mašera Spasičeva
ul.10. Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

4. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina C1).

D. zobozdravstveni material in zobni Rtg
material:

1. Prodent Dental medical d.o.o.,
Jurčkova pot 69, Ljubljana (poskupina D1,
D2),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana (podskupina D1, D2),

3. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina D1, D2),

4. Interexport d.o.o., Slovenska ce-
sta 54, Ljubljana (podskupina D2),

5. Simps d.o.o. Motnica 3, Trzin (pod-
skupina D2).

6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Slov. Konjice, Mestni trg 17, Sl. Konjice.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni
material, na podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7853.
JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Št. 2/98-1328 Ob-127
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Šentjur, Cesta L. Dobrotinška 5,
Šentjur.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. zdravila:
1. Salus d.d. Ljubljana, Mašera Spa-

sičeva ul.10, Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
3. JZZ Mariborske Lekarne, Za-

grebška 91, Maribor.
B. laboratorijski material:

1. Alpos Medeng d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur,

2. Mikro polo d.o.o. Lackova 78; Ma-
ribor,

3. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana.

C. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana (podskupina C1, C2, C3,
C4, C5),

2. Salus d.d., Mašera Spasičeva
ul.10. Ljubljana (podskupina C1, C2, C4,
C5),

3. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina C1, C2, C3, C4, C5),

4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina C1, C2, C3, C4, C5),

5. Mikro polo d.o.o. Lackova 78; Ma-
ribor (podskupina C2, C3, C5).

D. zobozdravstveni material:
1. Prodent Dental medical d.o.o.,

Jurčkova pot 69, Ljubljana,
2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-

do100, Ljubljana,
4. JZZ Mariborske Lekarne, Za-

grebška 91, Maribor.
6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom

Šentjur, Cesta L. Dobrotinška 5, Šentjur.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni
material, na podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7852.

JZ Zdravstveni dom Šentjur

Št. 2/98-1329 Ob-128
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16,
Šmarje pri Jelšah.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. zdravila:
1. Salus d.d. Ljubljana, Mašera Spa-

sičeva ul.10, Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
3. JZZ Mariborske Lekarne, Za-

grebška 91. Maribor.
B. laboratorijski material:

1. Alpos Medeng d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur,

2. Sanolabor, d.d. Leskoškova 4,
Ljubljana,

3. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

4. Mikro polo d.o.o. Lackova 78, Ma-
ribor,

5. Laboratorijska tehnika Burnik, Ška-
ručna 14/a, Vodice.

C. ostali sanitetni material (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

2. Studio 33, Marketing, d.o.o. Brile-
jeva 2, Ljubljana (podskupina C1, C3),

3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina C1, C2, C3),

4. Mikro polo d.o.o. Lackova 78; Ma-
ribor (podskupina C1, C3),

5. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina C1, C2),

6. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, Maribor (podskupina C1, C2),

7. Salus Ljubljana d.d. Mašera Spasi-
čeva ul. 10; Ljubljana (poskupina C3).

D. zobozdravstveni in zobotehnični ma-
terial:

1. Prodent Dental medical d.o.o.,
Jurčkova pot 69, Ljubljana (podskupina D1,
D2),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do100, Ljubljana (podskupina D1, D2),

3. JZZ Mariborske Lekarne, Za-
grebška 91, Maribor (podskupina D1, D2),

4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina D1, D2),

5. Studio 33, Marketing, d.o.o. Brile-
jeva 2, Ljubljana (podskupina D1, D2),

6. Iterdent d.o.o., Trnoveljska cesta
9, Celje (podskupina D1).

6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Šmarje, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jel-
šah.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni
material, na podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7856.

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Št. 2/98-1330 Ob-165
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Žalec, Prešernova 6, Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. čl. ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:

A. material za zobozdravstvo in zobni Rtg
filmi:
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1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina A1, A2),

2. Studio 33, Marketing d.o.o., Brile-
jeva 2, Ljubljana (podskupina A1, A2),

3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana (podskupina A1, A2),

4. Prodent Dental medical d.o.o.,
Jurčkova pot 69, Ljubljana (podskipina A1,
A2),

5. Interdent d.o.o. Trnoveljska cesta
9, Celje (podskupina A1),

6. JZZ Mariborske Lekarne, Za-
grebška 91. Maribor (podskupina A1, A2),

7. Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6, Ce-
lje (podskupina A1).

B. ostali sanitetni materilal (zavojni, šival-
ni) material za nego ran, razkužilni in dezin-
fekcijski material:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana (podskupina B1, B2, B3),

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana (podskupina B1, B2, B3),

3. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor (podskupina B1),

4. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin (podskupina B1, B2),

5. Interdent d.o.o. Trnoveljska c. 9,
Celje (podskupina B3).

C. laboratorijski material in diagnostična
sredstva:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

2. Alpos Meding, d.o.o. L. Dobro-
tinška 2, Šentjur,

3. Kemofarmacija, d.d. Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

4. Kefo d.o.o., Kongresni trg 3 Ljub-
ljana,

5. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor.

6. a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Žalec, Prešernova 6, Žalec.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni
material, na podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.
12. Datum in št. objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74-76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7854.

JZ Zdravstveni dom Žalec

Ob-133
1. Naročnik, poštni naslov: Lambrech-

tov dom, Šolska 4, Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) sadje in zelenjava:
1. S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25,

Zgornja Ložnica,
2. Trgovsko podjetje Center, d.d.,

Brodarjeva 5, Celje;
a1) jabolka:

1. S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zgornja Ložnica,

2. Trgovsko podjetje Center, d.d.,
Brodarjeva 5, Celje;

a2) krompir:
1. S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25,

Zgornja Ložnica,
2. Trgovsko podjetje Center, d.d.,

Brodarjeva 5, Celje,
3. Anton Unuk, Pongerce 11, Cirkov-

ce;
b) meso in mesni izdelki:

1. Mesarstvo Valand, Alojz Valand,
s.p., Loče 46, Loče,

2. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, Celje,

3. Mesarija Strašek, Stari trg 11, Slo-
venske Konjice;

c) perutnina in perutninski izdelki:
1. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, Celje,
2. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,

Ptuj,
3. Mesarija Strašek, Strašek Štefan,

Stari trg 11, Slovenske Konjice;
d) ribe in mehkužci:

1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,

2. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, Celje;

e) splošno prehrambeno blago:
1. Megim, d.o.o., Zg. Gameljne 20,

Ljubljana-Šmartno,
2. SCT, d.d., Kidričeva 36, Celje,
3. Trgovska družba “Savinjski maga-

zin trade”, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
4. Trgovsko podjetje Center, d.d.,

Brodarjeva 5, Celje;
f) jajca:

1. Šraj Jože, Čadramska vas 19, Polj-
čane,

2. Lah Kristian, Mladinska 19, Zg.
Polskava,

3. Trgovska družba “Savinjski maga-
zin trade”, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,

4. Trgovsko podjetje Center, d.d.,
Brodarjeva 5, Celje,

5. S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg.
Ložnica;

g) kruh, pekovsko pecivo in mehko sve-
že pecivo:

1. Pekarska družba Savinjski kruhek,
d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,

2. Pekarna Prijatli, Potočnik Edvard,
s.p., Jamniška 8, Zreče,

3. Pekarna in slaščičarna Rogla, d.d.,
Stari trg 16, Slovenske Konjice;

h) mleko:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
i) mlečni izdelki:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;

j) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni iz-
delki:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.

6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom,
Šolska 4, Slovenske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

a) sadje in zelenjava,
a1) jabolka,
a2) krompir,
b) meso in mesni izdelki,
c) perutnina in perutninski izdelki,
d) ribe in mehkužci,
e) splošno prehrambeno blago,
f) jajca,
g) kruh, pekovsko pecivo in mehko

sveže pecivo,
h) mleko,
i) mlečni izdelki,
j) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni

izdelki.
Količina blaga je razvidna iz predraču-

nov posamezne skupine oziroma podskupi-
ne.

7. Pogodbena vrednost:
20,534.938,44 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
a) sadje in zelenjava – 2 popolni ponud-

bi,
a1) jabolka – 3, vendar 2 popolni po-

nudbi,
a2) krompir – 3 popolne ponudbe,
b) meso in mesni izdelki – 3 popolne

ponudbe,
c) perutnina in perutninski izdelki – 3 po-

polne ponudbe,
d) ribe in mehkužci – 2 popolni ponudbi,
e) splošno prehrambeno blago – 4 po-

polne ponudbe,
f) jajca – 5 popolnih ponudb,
g) kruh, pekovsko pecivo in mehko sve-

že pecivo – 4, vendar 3 popolne ponudbe,
h) mleko – 2 popolni ponudbi,
i) mlečni izdelki – 2 popolni ponudbi,
j) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdel-

ki – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) sadje in zelenjava – 2,398.347 SIT,

1,771.450 SIT,
a1) jabolka – 181.125 SIT, 125.000

SIT,
a2) krompir – 505.050 SIT, 390.000

SIT,
b) meso in mesni izdelki – 6,699.230

SIT, 5,742.666,50 SIT,
c) perutnina in perutninski izdelki –

1,262.344 SIT, 1,115.473 SIT,
d) ribe in mehkužci – 299.775 SIT,

239.007,50 SIT,
e) splošno prehrambeno blago –

6,147.737 SIT, 4,954.010,16 SIT,
f) jajca
g) kruh, pekovsko pecivo in mehko sve-

že pecivo – 2,484.540 SIT, 2,103.168,80
SIT,

h) mleko – 1,700.790 SIT, 1,700.790
SIT,

i) mlečni izdelki – 3,266.744,70 SIT,
1,971.824,40 SIT,

j) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdel-
ki – 301.271,30 SIT, 217.885,30 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8214.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice



Stran 62 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-134
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Ljubljana, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, rok izved-
be, garancijski rok, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, Par-
mova 53, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZZZS, Ljubljana, Mi-
klošičeva 24.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniška oprema.

7. Pogodbena vrednost: 97,668.650
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,927.447,50 SIT, 74,597.031 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v po-
stopku izbire je bila na podlagi četrtega od-
stavka 39. člena zakona o javnih naročilih
izločena ena ponudba, na podlagi četrtega
in sedmega odstavka 39. člena pa ena po-
nudba.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-135
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ocena komisije, cena artikla,
asortiman artikla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Emma, d.o.o., Veličkova 43, Hrastnik,
– Slap, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana,
– RUJ, d.o.o., Dane 78, Sežana,
– Crascommerce, d.o.o., Kočevarjeva

2, Novo mesto,
– Franci Cvetko, Velika Nedelja 23, Ve-

lika Nedelja,
– Škofijska gospodarska RAST, d.o.o.,

Slomškov trg 14, Maribor,
– Pleteks, Einspielerjeva 23, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– LX glasbenih obrazcev v ocenjeni

vrednosti 76,000.000 SIT,
– LX navadnih obrazcev v ocenjeni

vrednosti 9,500.000 SIT,
– dodatkov k LX telegramom v oce-

njeni vrednosti 62,000.000 SIT.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 72,296.600 SIT, 1,870.000 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 77 z dne 13. 11.
1998.

13.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 24-98 Ob-148
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Horizont, d.o.o., Vodovod-
na 30/c, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Krško, Senovo, Ko-
stanjevica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje za leto 1999.

7. Pogodbena vrednost: 4,249.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,507.000 SIT, 4,249.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 18. 12. 1998,
Ob-8881.

Zdravstveni dom Krško

Ob-155
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel za delno naročilo naj-
višje število točk pri ocenjevanju po objav-
ljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– reflektorji tipa profilni: Despo d.o.o.,
stegne 21, 1000 Ljubljana,

– reflektorji tipa moving head: SST
d.o.o., Celovška 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reflektorji tipa profilni
(40 kosov) in tipa moving head (6 ko-
sov).

7. Pogodbena vrednost:
– reflektorji tipa profilni: 5,806.920 SIT,
– reflektorji tipa moving head:

5,218.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,973.479 SIT in 3,936.000 SIT.
11,. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 79, z dne
20. 11. 1998, Ob-8201.

Cankarjev dom

Ob-156
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SRC Computers d.o.o, Tr-
žaška 116, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: aktivna LAN oprema, kar obse-
ga centralno preklopno vozlišče, 6 lokal-
nih vozlišč, 3 koncentratorska vozlišča,
povezave, ustrezna programska oprema,
konfiguracijo sistema, zagon in šolanje.

7. Pogodbena vrednost: 7,078.202 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,208.407 SIT in 6,512.416 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 78, z dne
20. 11. 1998, Ob-8202.

Cankarjev dom

Ob-168
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor, faks 062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (in njih

ponderji):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-

jenost z obstoječim strojnim parkom – 30,
– organiziranost servisnih storitev – 20,
– reference – 15,
– cena – 10,
– garancija – 10,
– plačilni pogoji – 5,
– dobavni rok – 5,
– druge ugodnosti – 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami,
ocenjeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtotehna-Riko, d.d., Litij-
ska 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje.

6. (a) Kraj dobave: fco naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 smetarsko vozilo s pral-
nim sistemom za pranje posod za od-
padke; šasija tip MB 2524/3150/6×2/4,
nadgradnja R3P z iztresalom PM 04, cen-
tralno mazanje, pralni sistem KAW 1 PLUS.

7. Pogodbena vrednost: 33,756.045 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: sklepa se
pogodba za celotno vozilo – podizvajalcev
pravno-formalno ni.
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,389.224 SIT, 33,365.339 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpisa za ugotavljanje sposobnosti ni
bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7912.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 21/98 Ob-119
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– zdravstveni material: Kemofarmacija,

d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana;
– zdravila: Javni zdravstveni zavod Mari-

borske lekarne, Zagrebška ulica 91, 2000
Maribor;

– RTG material: Interexport, Slovenska
54, 1000 Ljubljana;

– laboratorijski material: Alpos Meding,
L. Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zdravstveni material za
leto 1999.

7. Pogodbena vrednost:
24,775.250,87 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– zdravstveni material: 9,422.273,80
SIT,

– zdravila: 2,857.589,07 SIT,
– RTG material: 1,725.050 SIT,
– laboratorijski material: 10,770.338

SIT,
– skupaj: 24,775.250,87 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,945.912,92 SIT, 8,575.373 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7818.

Zdravstveni dom Krško

Št. 20/98 Ob-120
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zobozdravstveni material
za leto 1999.

7. Pogodbena vrednost:
16,702.131,91 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,737.643 SIT, 12,998.605,24 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7816.

Zdravstveni dom Krško

Št. 19/98 Ob-121
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Založba Obzorja Maribor,
d.d., Partizanska 3-5, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material za le-
to 1999.

7. Pogodbena vrednost: 2,252.819,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,674.663,50 SIT, 2,252.819,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7817.

Zdravstveni dom Krško

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 40301/005/98 Ob-1
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Sele–Vrhe.

7. Pogodbena vrednost:
10,876.013,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,458.258,40 SIT, 39,187.224,65
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 6. 10. 1998.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 001-451/98 Ob-57
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Osil-

nica, Osilnica 16, 1337 Osilnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najugodnejša ponudbena cena vključ-

no s prometnim davkom,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski

rok,
– dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GRAD-BOS, izvajanje grad-
benih del, Milan Žagar, s.p., Bezgovica 5,
1337 Osilnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda Se-
la - Osilnica - 1. faza; naselji Sela in
Osilnica.

7. Pogodbena vrednost: 27,232.906
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,341.674 SIT, 27,232.906 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 72, z dne 23. 10. 1998.

Občina Osilnica

Št. PI-05-018/98 Ob-58
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šo-

štanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila  za  dodelitev  naročila  (ute-

meljitev  izbire):  izbrani  ponudnik  je  do-
segel najvišje število točk po objavljenih
merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUP, Podjetje za urejanje
prostorov, d.d., Koroška 37/b, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja toplovodne-
ga omrežja v naselju Lokovica.

7. Pogodbena vrednost: 301,617.046
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 366,276.073,10 SIT, 301,617.046
SIT, SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 11. 9. 1998.

Občina Šoštanj
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Št. PI-05-015/98 Ob-59
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šo-

štanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje, Pre-
šernova 9/a, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija doma
kulture v Šoštanju.

7. Pogodbena vrednost: 61,580.390
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,144.257 SIT, 56,766.468,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 11. 9. 1998.

Občina Šoštanj

Št. PI-05-018/98 Ob-60
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šo-

štanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUP, d.d., Celje, Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja vodovodne-
ga omrežja v naselju Florjan-Bele vode.

7. Pogodbena vrednost: 28,854.685 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,749.181,30 SIT, 28,854.685 SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64-65 z dne 25. 9. 1998.

Občina Šoštanj

Ob-64
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, refe-
rence, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telsim I. Berk, s.p., Ljub-
ljanska c. 14, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija KKO
Maribor - Pobrežje K4.

7. Pogodbena vrednost: 32,555.746
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,598.369 SIT, 32,555.746 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8010.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-65
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, refe-
rence, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kra-
jevnega omrežja Maribor - Tezno K2.

7. Pogodbena vrednost: 8,358.245 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,412.361,40 SIT, 8,358.245 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8013.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-66
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, refe-
rence, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telsim I. Berk, s.p., Ljub-
ljanska c. 14, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija KKO
Maribor - Studenci smer Valvazorjeva.

7. Pogodbena vrednost:
17,360.577,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,054.773,31 SIT, 17,360.577,70
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8012.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-67
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, refe-
rence, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija KKO
Maribor - Studenci K12 smer Limbuška.

7. Pogodbena vrednost: 32,582.230 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,660.973,90 SIT, 32,582.230 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8014.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-68
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom

Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, refe-
rence, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija KKO
Maribor - Pobrežje K4.

7. Pogodbena vrednost: 17,521.966 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,463.960 SIT, 17,521.966 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8011.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-69
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva 10, Koper.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Izbrani ponudnik ima več
ustreznih referenc pri gradnji tovrstnih ob-
jektov, ponudil je primerno ceno in ustrezen
rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija vrtca za
potrebe Osnovne šole Anton Ukmar, iz-
vedba zunanje ureditve z odvodnjava-
njem in sanacijska dela interne kanali-
zacije. Kraj izvedbe: Koper.

7. Pogodbena vrednost: 19,891.058
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 9,686.945
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,215.607,30 SIT, 17,841.926 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7845.

Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti

Ob-61
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime  in  naslov  izbranega  izvajalca:
Primorje  d.d.,  Vipavska  3,  5270  Aj-
dovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Selo–Šempeter;
oskrbna postaja Vogrsko, ureditev pla-
toja “sever”.

7. Pogodbena vrednost:
189,765.834,65 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 214,389.104,59 SIT,
189,765.834,65 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 69, z dne 9. 10. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-62
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadgradnja vozišče
konstrukcije na AC Hrušica–Vrba.

7. Pogodbena vrednost:
358,332.706,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 490,153.260 SIT, 358,332.706,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 61, z dne 4. 9. 1998.

14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 0048-308/72-5-98 Ob-63
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: AC Čebulovica–Diva-
ča, počivališče “Divača”; sanitarni ob-
jekt z zunanjo ureditvijo.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na po-
novni javni razpis so se prijavili trije ponudni-
ki. Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da sta dve ponudbi nepopolni. Gle-
de na določilo prvega odstavka 41. člena
ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in je po četrtem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da
se odda delo s sklenitvijo neposredne po-
godbe v skladu s 56. členom ZJN.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 72, z dne 23. 10. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 03300-162/98-34 Ob-70
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova 12,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Depala vas–nadaljevanje, Domžale–
Depala vas.

7. Pogodbena vrednost: 9,889.349,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,509.637,15 SIT, 9,889.349,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-154/98-34 Ob-71
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VOD PLAN, d.o.o., Šmartin-
ska 64/a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Igriške
ulice v Preserjah.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,585.059,65 SIT, 4,202.622,63 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-152/98-34 Ob-72
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT Ljubljana, OE Cestni
program, Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika in
kolesarske steze ob Bukovčevi ulici na
Viru – III. faza.

7. Pogodbena vrednost: 5,259.010,67
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,906.818,25 SIT, 5,259.010,67 SIT.



Stran 66 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-157/98-34 Ob-73
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lavaco, d.o.o., Prušnikova
95, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in as-
faltiranje cest v Študi – cesta A.

7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,228.151,75 SIT, 18,957.994,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-158/98-34 Ob-74
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova 12,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Trata v RO7 v Radomljah.

7. Pogodbena vrednost: 2,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,489.095,12 SIT, 4,143.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-161/98-34 Ob-75
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,

– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LAVACO, d.o.o., Prušniko-
va 95, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Gol-
čajske ulice v Jaršah.

7. Pogodbena vrednost: 5,090.480,11
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,922.990,61 SIT, 5,090.480,11 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-159/98-34 Ob-76
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija dela
Gajeve ulica z izgradnjo mostu čez
Mlinščico v Preserjah.

7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,760.430,38 SIT, 7,649.293 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-160/98-34 Ob-77
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pomožnega
mostu čez Kamniško Bistrico, Radomlje.

7. Pogodbena vrednost:
15,382.831,45 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,550.923,75 SIT, 15,382.831,45
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-163/98-34 Ob-78
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP Hidrotehnik, Slovenče-
va 97, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Dragomelj–Pšata – II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 11,600.000
SIT (izgradnja kanala D1 od črpališča 16 do
črpališča 15).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,799.110,34 SIT, 63,957.601,24
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-164/98-34 Ob-79
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova 12,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Radomlje–Hudo.

7. Pogodbena vrednost: 3,500.000 SIT
(izgradnja kanala L).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,572.535,36 SIT, 4,976.779,75 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-152/98-34 Ob-80
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova 12,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev Miševe
in Perkove ulice v Domžalah – II. faza
del, Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,320.672,01 SIT, 12,187.315,79
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-153/98-34 Ob-81
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Gregorči-
čeve ulice v Radomljah – obnova mostu,
Radomlje.

7. Pogodbena vrednost: 1,857.644,14
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,075.027,70 SIT, 1,857.644,14 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.

Občina Domžale

Št. 351-05-79/98 Ob-145
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, po-
nudbena cena, plačilni pogoji, druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

5. Imena in naslovi izvajalcev, ki jim je
naročilo dodeljeno:

I. Za izvedbo vseh del, razen tehničnega
varovanja:

1. Anchi Inženiring, d.o.o., Poljčane,
Spodnja Brežnica 2,

2. PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje,
Brezje 1,

3. Staninvest, d.o.o., Postojna, Ljub-
ljanska 5e,

4. Adaptacije vzdrževanje, d.o.o.,
Vrhnika, Lošca 54,

5. GD Podjetje za gradbeno dejavnost
Hrastnik, d.o.o., Dolska c. 9.

II. Za izvedbo posameznih vrst del
1. Rušitvena dela:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Boh Boštjan, s.p., Grosuplje, Lev-

stikova 5.
2. Zidarska dela:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Boh Boštjan, s.p., Grosuplje, Lev-

stikova 5.
3. Slikopleskarska dela.
– Slikopleskarstvo Palmar Esad, s.p.,

Ljubljana, Tomačevo 12,
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Mizarstvo Vrh Guček-Zalokar,

d.o.o., Boštjan, Vrh pri Boštanju 34.
4. Keramičarska dela, naravni kamen,

terazzo:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Jože Genorio, s.p., Ivančna Gori-

ca, Stična 48 c,
– Boh Boštjan, s.p., Grosuplje, Lev-

stikova 5.
5. Mizarska in steklarska dela:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Mizarstvo Vrh Guček-Zalokar,

d.o.o., Boštanj, Vrh pri Boštanju 34.
6. Montažne predelne stene, viseči

stropovi:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– KAST, d.o.o., Ljubljana, Pot v

Smrečje 3.
7. Podopolagarska dela – parket,

PVC, tekstilni tlaki:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Parket biro Sašo Korenč, s.p., Gro-

suplje, Cesta cankarjeve brigade 15,
– Mizarstvo Vrh Guček-Zalokar,

d.o.o., Boštanj, Vrh pri Boštanju 34.
8. Krovska dela:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25.
9. Kleparska dela:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murka Sobo-

ta, Slomškova 25.
10. Žaluzije, roloji, zavese:
– TRON, d.o.o., Ljubljana, Streliška

ul. 29,
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– KAST, d.o.o., Ljubljana, Pot v

Smrečje 3.
11. Vodoinstalaterska dela:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Jože Kocman, s.p. Grosuplje, Po-

nova vas 51.
12. Radiatorsko ogrevanje:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,

– Jože Kocman, s.p., Grosuplje, Po-
nova vas 51.

13. Prezračevanje:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25.
14. Elektroinstalacije:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Elektroinstalacije Fister Franc, s.p.,

Ljubljana, Tomažičeva 94,
– Abra Plus, d.o.o., Ljubljana, Pot v

Smrečje 3.
15. Tehnično varovanje:
– VTZ, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94,
– Janez, d.o.o., Ljubljana Kozakova 51.
16. Čiščenje:
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Boh Boštjan, s.p., Grosuplje, Lev-

stikova 5.
17. Selitvena dela
– TOZ Prekmurka, b.o., Murska So-

bota, Slomškova 25,
– Boh Boštjan, s.p., Grosuplje, Lev-

stikova 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: urgentna popravila in
manjša investicijsko vzdrževalna dela na
objektih, s katerimi upravlja Servis skupnih
služb Vlade. Objekti se nahajajo na različnih
lokacijah v Sloveniji.

7. Orientacijska vrednost del znaša:
140,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 34.
10., 11.
12. Priznanje sposobnosti za izvajanje

razpisanih del velja za obdoboje od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6450.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-150
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: TK&EL, d.o.o., Dimičeva
16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Gori-
šnica, smer Osluševci.

7. Pogodbena vrednost: 23,142.405 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 40% pogod-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,473.270 SIT, 23,142.405 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8008.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor
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Ob-159
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija KKO Mar-
kovci, smer Spuhlja.

7. Pogodbena vrednost: 19,467.611 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 40% pogodbene
vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

21,315.920 SIT, 19,467.611 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, Ob-8009.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-151
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivovar-
niška 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Slovenska
Bistrica, TK omrežje K10.

7. Pogodbena vrednost: 38,687.622,60
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 25% pogodbene
vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

44,158.126 SIT, 38,687.622,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 77 z dne 13. 11. 1998, Ob-8007.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-154
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): merila, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji (najugodnejša cena).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: GIZ Gradis, Letališka 33, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradbena dela “postavitev
opornega zidu” – pripravljalna dela pri po-

stavitvi novih PT 2×114 MW v TE Bresta-
nica, JP TEB, d.o.o., CPB 18, Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 79,295.171 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

113,394.959,50 SIT, 79,295.171 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7888.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Brestanica

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-152
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju
ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v zvezi z
9. točko 1. odstavka 55. člena in 3. odstav-
kom 42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. In 118. členom Pravil
in postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

za projekt “Informativni center – Grad
Grad”, št. ZZ-9524/01.08/01-03

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika
(tel. in faks številka): Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. + 386 61 178 73 61,
faks + 386 61 178 74 22.

2. Predmet javnega naročila (navedba vse-
bine): izgradnja informativnega centra
Grad Grad.

3. Razpoložljiva sredstva: Phare: 315.000
ECU, SLO: 9.450 ECU

4. Najugodnejši ponudnik: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosar-
jeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez prometnega dav-
ka): 305.728,62 ECU.

6. Rok začetka in dokončanja del: 6 me-
secev od podpisa pogodbe: 29. 12. 1998 –
29. 6. 1999.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno
najugodnejša ponudba po zagotovitvi tehnič-
nih kriterijev.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb: Projekt MR inženiring d.d., Svetozarev-
ska 10, 2000 Maribor, 4. 12. 1998, ob 10.
uri.

Število prispelih ponudb:
– MTB d.o.o., Meljska 36, 2000 Maribor,

Slovenija,
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo

d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija,
– Granit d.d., Titova 87, 2310 Slovenska

Bistrica, Slovenija.

Najvišja in najnižja ponudbena cena:
321.687,33 ECU, 305.728,62 ECU.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev po pravilih Phare –
Decentralizirani sistem izvajanja, Fidic pogod-
ba.

Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 72 z dne
23. 10. 1998, Ob-7471.

Ministrstvo za okolje
in prostor

Ob-153
In accordance with Regulation on ratifica-

tion of Framework Agreement between the
Government of Republic of Slovenia and Eu-
ropean Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93), and
referring to Law on Public Procurement, sec-
tion 9, paragraph 1 of article 55 and para-
graph 3 of article 42 (OG RS 24/97) and
according to the article 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures
of Public Tender Performed Republic of Slov-
enia, Ministry of Environment and Physical
Planning announces

the decision the selection of the
successful Tenderer

for the project “Information Centre –
Grad Castle“, No ZZ-9524/01.08/01-03

1. Contracting Authority: Republic of Slov-
enia, Ministry of Environment and Physical
Planning, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel.
+ 386 61 178 73 61, fax:
+ 386 61 178 74 22.

2. Subject of tender (short description):
Construction of the Information Centre
Grad Castle.

3. Available funds: Phare: 315.000 ECU,
SLO: 9.450 ECU.

4. The selected tenderer: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosar-
jeva 4, 2000 Maribor, Slovenia.

5. Tender price (without taxes):
305.728,62 ECU.

6. Delivery/Completion period: 6 months
after the signing of the Contract: 29. 12. 1998
– 29. 6.1999.

7. Justification of the selection: lowest
priced tender after meeting the technical cri-
teria.

8. Place, date and time of the tender open-
ing session: Projekt MR inženiring d.d., Sve-
tozarevska 10, 2000 Maribor, 4. 12. 1998,
10:00.

Number of bids:
– MTB d.o.o., Meljska 36, 2000 Maribor,

Slovenia,
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-

turo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slov-
enia,

– Granit d.d., Titova 87, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenia.

Highest and lowest tender price:
321.687,33 ECU, 305.728,62 ECU.

9. Type of Procurement Procedure: Open
tender procedure according to Phare rules -
Decentralised Implementation System, Fidic
contracting.

Date and No. of announcement in the Offi-
cial Gazette of Republic of Slovenia: OG RS
72/98, 23. 10. 1998, An-7471.

Ministry of Environment
and Physical Planning
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 333 Ob-6
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ISS Servisysistem, d.o.o.,
Maribor, Ulica talcev 1, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov Splošne bolnišnice Celje.

7. Pogodbena vrednost:
11,633.765,60 SIT na mesečni ravni.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,201.983 SIT, 11,145.050,10 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998, Ob-7682.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 332 Ob-7
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost za opravljanje
gradbeno-obrtniških in inštalacijsko vzdrže-
valnih del se za čas od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999 prizna naslednjim ponudni-
kom:

1. Vegrad, d.d., Velenje, Prešernova
9a, za segment I,

2. Kompozit Emra, d.o.o., Štore, Že-
lezarska cesta 3, za segment II,

3. Gradis, d.d., Celje, Ulica XIV. divi-
zije 10, za vse segmente,

4. Ingrad VNG, d.d., Celje, Lava 7, za
segmenta I in III,

5. Elektroinženiring Litija, d.o.o., Ce-
lje, Mariborska 32a, za segment II,

6. Elektrosignal, d.o.o., Celje, Lava
6a, za segment II,

7. Remont, d.d., Celje, Oblakova 32,
za vse segmente,

8. Esotech, d.d., Velenje, Prešerno-
va c. 1, za segmenta II in III.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
beno-obrtniška in inštalacijsko vzdrže-
valna dela.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 64-65 z dne 25. 9.
1998, Ob-6850.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 350-04-05/98 Ob-8
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad Republike Slove-
nije za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– vsebina in obseg dela,
– usposobljenost delovne skupine,
– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku po-

nudnik,
– ponudbena cena del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Domplan, d.d., Kranj, Blei-
weisova 14.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za AC od-
sek Črnivec (Peračica)–Podtabor:

– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, pri-

merjava rešitev in predlog najustreznej-
še variante,

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čin, vključno s programskimi zasnovami,

– izdelava lokacijskega načrta za AC
odsek Črnivec (Peračica)–Podtabor.

7. Pogodbena vrednost: 7,401.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,401.750 SIT, 6,400.000 SIT.
11., 12.

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 8329-225/98 Ob-9
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vu-

zenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Koratur, Avtobusni promet
in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje prevozov osnovnošolskih otrok v le-
tu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 33.522
SIT/enoto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33.522 SIT/enoto.
11., 12.

Občina Vuzenica

Ob-82
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izdelava PGD, PZI,
PZR projektov za odsek Vučja vas–Bel-
tinci.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na ponovni
javni razpis za Izdelava PGD, PZI, PZR projek-
tov za odsek Vučja vas–Beltinci, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 70/98 dne 6. 10.
1998, sta se prijavila dva ponudnika. Po pre-
gledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da
sta bili obe ponudbi nepopolni. Glede na do-
ločilo prvega odstavka 41. člena ZJN, DARS
d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in je po četrtem odstavku 41. čle-
na ZJN sprejel sklep, da se odda delo s skle-
nitvijo neposredne pogodbe v skladu s
56. členom zakona o javnih naročilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 70, z dne 16. 10. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 352-08-9/98 Ob-83
1. Naročnik, poštni naslov, številka

tel./faks: Občina Kidričevo, Ul. Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo,
062/796-112.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Revital, d.o.o., Tovarniška
cesta 10, 2325 Kidričevo – za vzdrževanje
javnih površin in Skat, Elektroinštalaterstvo
in elektromehanika, Zdravko Jernejšek,
s.p., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
– za vzdrževanje javne razsvetljave.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje javnih površin in vzdrževanje
javne razsvetljave.

7. Pogodbena vrednost: za vzdrževanje
javnih površin 11,510.000 SIT, za vzdrže-
vanje javne razsvetljave 5,680.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6; vzdrževa-

nje javnih površin 2, vzdrževanje javne raz-
svetljave 4.

10., 11., 12.
Občina Kidričevo
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Št. 043-06/94-1/4 Ob-84
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je oddal ponud-
bo, ki najbolj ustreza objavljenim merilom
(zanesljiva izvedba del, kakovost izvedbe
del, dobavni rok, cena, plačilni pogoji, refe-
rence pri tiskanju podobnih edicij, rezultat
predhodnega testiranja, opremljenost in do-
datne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SET, d.d., Vevška c. 52,
1260 Ljubljana-Polje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– priprava za tisk Poročevalca DZ,
– tisk Poročevalca DZ,
– razpošiljanje Poročevalca DZ,
v nakladi 5500 izvodov, z možnostjo

nadaljnjih izvodov.
7. Pogodbena vrednost:
– obseg 16 strani: 341.000 SIT,

323.400 SIT,
– obseg 24 strani: 405.768 SIT,

382.800 SIT,
– obseg 32 strani: 430.936 SIT,

402.600 SIT,
– obseg 40 strani: 515.504 SIT,

480.304 SIT,
– obseg 48 strani: 547.272 SIT,

505.032 SIT,
– obseg 56 strani: 612.040 SIT,

562.760 SIT,
– obseg 64 strani: 650.408 SIT,

594.088 SIT,
– obseg 72 strani: 880.176 SIT,

816.816 SIT,
– obseg 80 strani: 911.944 SIT,

841.544 SIT,
– obseg 96 strani: 996.600 SIT,

912.120 SIT.
Cena A vključuje pripravo za tisk, tisk in

razpošiljanje ter gradivo, kjer je potrebno
slikanje in skeniranje grafov, slik in tabel.

Cena B vključuje vhodne elemente v
elektronski obliki.

Cene veljajo za letno naklado 5500 izvo-
dov, vključujejo stroške poštnine, prometni
davek in so fiksne za čas veljavnosti pogod-
be. Spremenijo se lahko samo v primeru
spremembe davčne zakonodaje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cena A-A: cena B-B:
– obseg 16 strani: A: 566.610 SIT, B:

513.480 SIT,
– obseg 24 strani: A: 630.960 SIT, B:

561.660 SIT,
– obseg 32 strani: A: 693.000 SIT, B:

609.840 SIT,
– obseg 40 strani: A: 768.845 SIT, B:

664.895 SIT,
– obseg 48 strani: A: 835.285 SIT, B:

706.145 SIT,
– obseg 56 strani: A: 911.405 SIT, B:

761.255 SIT,
– obseg 64 strani: A: 968.770 SIT, B:

798.490 SIT,

– obseg 72 strani: A: 1,045.110 SIT, B:
858.002 SIT,

– obseg 80 strani: A: 1,106.710 SIT, B:
921.910 SIT,

– obseg 96 strani: A: 1,269.565 SIT, B:
1,036.365 SIT;

– obseg 16 strani: A: 334.427 SIT, B:
312.206 SIT,

– obseg 24 strani: A: 387.228 SIT, B:
325.025 SIT,

– obseg 32 strani: A: 416.919 SIT, B:
379.018 SIT,

– obseg 40 strani: A: 484.648 SIT, B:
441.371 SIT,

– obseg 48 strani: A: 511.074 SIT, B:
465.300 SIT,

– obseg 56 strani: A: 552.372 SIT, B:
502.695 SIT,

– obseg 64 strani: A: 587.700 SIT, B:
535.145 SIT,

– obseg 72 strani: A: 753.771 SIT, B:
712.064 SIT,

– obseg 80 strani: A: 797.736 SIT, B:
740.136 SIT,

– obseg 96 strani: A: 874.898 SIT, B:
811.258 SIT.

Cena  A  vključuje  pripravo  za  tisk,
tisk in razpošiljanje ter gradivo, kjer je po-
trebno slikanje in skeniranje grafov, slik in
tabel.

Cena B vključuje vhodne elemente v
elektronski obliki.

11., 12.
Republika Slovenija

Državni zbor

Ob-85
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): popolnost ponudbe, cena in
drugi kriteriji, določeni z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izletnik Celje, Aškerčeva 20,
Celje – za prevoze k OŠ Vojnik, razen rela-
cije Vizore–Nova Cerkev, Homec–Nova
Cerkev in OŠ Frankolovo.

Štimulak Jožef, Klanc 91, Dobrna – za
prevoze k OŠ Dobrna in relacije Vizore–
Nova Cerkev, Homec–Nova Cerkev.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov šolskih otrok v Osnovne
šole Vojnik, Frankolovo in Dobrna.

7. Pogodbena vrednost: Izletnik Celje je
22,082.760 SIT in za Štimulak Jožefa je
4,368.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 78 z dne 20. 11.
1998; Ob-6960.

Občina Vojnik

Št. 0048-308/72-98 Ob-86
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
8. 12. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 9 ve-
ljavnih in popolnih ponudb, od katerih je na
analizi ponudb naročnik 1 ponudbo izločil
zaradi neustreznosti v ponudbi predložene-
ga dokumenta. Pri ocenjevanju vseh ostalih
ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji, po katerih
so 3 ponudbe dosegle enako število točk
ob enaki ceni in podobnih ostalih podatkih,
zato je naročnik pri merilih kadri, finančno
stanje in možnost zamenjave varnostnikov,
interpoliral vmesne vrednosti razredov po-
sameznega merila in pri tem upošteval kon-
kretne podatke iz ponudb in dodatnih obraz-
ložitev ponudnikov. Pri merilu cena naroč-
nik dodatno ni upošteval vmesnih vrednosti,
ker je to merilo že v osnovi tako oblikovano,
pri merilu reference pa je bilo nemogoče
upoštevati vmesne vrednosti zaradi števila
in načina podaje referenc s strani ponudni-
kov, poleg tega pa so vsi ponudniki v po-
nudbah podali take reference, ki omogoča-
jo pridobitev maksimalnega števila točk. Gle-
de na to, da je največ točk dosegla ponud-
ba ponudnika Sintal, d.d., je ta za obe
lokaciji izbran kot najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje storitev fizičnega varovanja v obdob-
ju od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999, na
objektih MNZ RS.

– Samski dom, Jeranova 14, Ljubljana,
– Prostori na Kotnikovi 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,533.000

SIT/mesečno, brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,562.200 SIT/mesečno, brez promet-
nega davka, 1,512.000 SIT/mesečno, brez
prometnega davka.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998;
Ob-7704.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republika Slovenija

Ob-110
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cenovno najugodnejši, ima zah-
tevane reference, je usposobljen in sposo-
ben dela izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G 7 – Družba za varovanje,
d.o.o., podružnica Novo mesto, Ljubljan-
ska cesta 27, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
varovanje premoženja in dežurstvo za



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 9. 1. 1999 / Stran 71

JP Komunalo Novo mesto, d.o.o., ter
kontrola vodooskrbe na Podbevškovi uli-
ci 12 v Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost:
13,533.061,50 SIT/leto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,840.547 SIT za dobo treh let,
40,941.369 SIT za dobo treh let.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 63 z
dne 19. 9. 1998, Ob-6557.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-118
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je med prejetimi petimi
popolnimi ponudbami izenačenima po vseh
objavljenih merilih izbral ponudnike, ki so za
posamezna razpisana delovišča, sami ali s
podizvajalci, ponudili najnižjo ponudbeno
ceno in najkrajši rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo posameznega delovišča dodelje-
no:

5.1.Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Ljubljana, Zemljemerska 12,

za delovišča pod zaporedno št. 1., 2.,
3., 13. in 14.,

5.2. Ljubljanski geodetski biro d.d., Ljub-
ljana, Cankarjeva 1,

za delovišča pod zaporedno št. 5., 6.,
8., 9.,

5.3. Geodetski zavod Celje d.o.o., Ce-
lje, Ul. XIV div.10,

za delovišče pod zaporedno št. 10.,
5.4. Geodet inženiring d.o.o., Ljubljana,

Slovenska 19,
za delovišče pod zaporedno št. 4., in
5.5. Ljubljanski urbanistični zavod d.d.,

Ljubljana, Vojkova 57,
za delovišča pod zaporedno št. 7., 11.,

12., in 15.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-

tvena dela – izvedba reambulacij temelj-
nih topografskih načrtov velikih meril za
potrebe izdelave prostorskih izvedbenih
aktov na površini 733 ha na območju
Mestne občine Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-
bena vrednost 81,302.020 SIT je fiksna v
času izvedbe del.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:

8.1. izvajalec Ljubljanski geodetski biro
d.d., Ljubljana, Cankarjeva 1 vključuje za
delovišča pod zaporedno št. 5., 6., 8., 9.
podizvajalca Monolit Informacijski sistemi
d.o.o., Letališka 17/II, Ljubljana v deležu
20% pogodbenih obveznosti (pisarniška
dela).

8.2. izvajalec Geodet inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 19 vključuje za delo-
višče pod zaporedno št. 4. podizvajalca
Igea d.o.o., Ljubljana, Koprska 94 in Mej-
nik Podjetje za gospodarske storitve Ljub-

ljana, d.o.o., Masarykova c. 17, Ljubljana,
v skupnem deležu 20% pogodbenih ob-
veznosti.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 146.000 SIT/ha, 85.000 SIT/ha.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis objavljen v Ur. l. RS, št. 77 z dne 13. 11.
1998.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-129
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Območ-
na enota Celje, Ljubljanska 14, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Hernaus, d.o.o., Šalek 89, 3320 Ve-

lenje,
– ”Aleš” – Pišotek Cvetka, s.p., Sp. Re-

čica 25, 3270 Laško,
– Igo Clean – Ivakič Igor, s.p., Ul. II.

bataljona, 3230 Šentjur.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– Igo Clean, s.p. – storitve čiščenja,
– Hernaus, d.o.o. – storitve čiščenja in

opravljanje kurirskih opravil,
– Aleš – Pišotek Cvetka, s.p. – storitve

čiščenja.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 250,17 SIT, 198,70 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 78 z dne 20. 11.
1998, Ob-8212.

Zavod RS za zaposlovanje
Območna enota Celje

Ob-136
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja fri-

zerska, tekstilna, strojna in prometna šola
Celje, Ljubljanska cesta 17, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: “Aleš”, Pišotek Cvetka, s.p.,
Sp. Rečica 25, 3270 Laško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje šolskih in poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 11,988.600
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 188,50 SIT/m2, 149,95 SIT/m2.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 78 z
dne 20. 11. 1998, št. 126/98.

Srednja frizerska, tekstilna
strojna in prometna šola Celje

Ob-144
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Območ-
na enota Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): fiksnost cene, kvaliteta, referen-
ce, bonitete, rokovnik del ter dodatne ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SINTAL d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
in tehnično varovanje poslovnih prosto-
rov Zavoda Republike Slovenije za za-
poslovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32 in Smoletova 12, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4.889.528 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,933.080 SIT, 4,851.924 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire izvajalca ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-147
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
CPB 18, Brestanica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech, Preloška cesta 1,
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža opreme za kemično pri-
pravo vode – dekarbonizacija s kapaci-
teto 160 m3/h in demineralizacija s ka-
paciteto 2×35 m3/h, – j.p. TEB, d.o.o.,
CPB 18, Brestanica.

7. Pogodbena vrednost:
219,973.504,24 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 342,234.595,50 SIT,
189,725.198,84 SIT.
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 64-65 z dne 25. 9.
1998, Ob-6788.

Javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica

Ob-149
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– pogoji vzdrževanja,
– cena,
– reference in kvalificiranost ponudnika.
Pogoji vzdrževanja so bili pri obeh po-

nudnikih izpolnjeni. Ostali dve merili sta bili
točkovani po kriterijih, ki so bili navedeni v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje omrežne opreme proizvajalca
CISCO za dobo enega leta, z možnostjo
podaljšanja do treh let.

7. Pogodbena vrednost:
22,068.634,75 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,068.634,75 SIT, 17,553.521,60
SIT.

11., 12.
ARNES, Ljubljana

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-87
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-

venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edini ponudnik
za dopolnitev IBM opreme instalacijo mo-
dulov za napravo IDNX.

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBM Slovenija, d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor (Slomškov
trg), Ljubljana (Cigaletova), Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: dobava in instalacija

modulov za napravo IDNX za povezavo
vozlišč.

7. Pogodbena vrednost: 8,561.363 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,561.363 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-88
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nakup poslov-
nega prostora v Mirnu pri Novi Gorici – pri-
meren poslovni prostor na ustrezni lokaciji
nudi le izbrani ponudnik.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezen poslovni prostor in edi-
na primerna lokacija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt, d.d., Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Miren pri Novi Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: poslovni prostor 160 m2.
7. Pogodbena vrednost: 45,600.000

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih): ne.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,600.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 0403-20/98 Ob-89
1. Naročnik: RS Varuh človekovih pra-

vic, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - oddaja jav-
nega naročila z zbiranjem ponudb, ker po-
godbena vrednost ne presega vrednosti, do-
ločene v 1. odstavku 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: kvaliteta,

dobavni rok, cena opreme, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Biring, Motnica 5, 1236 Tr-
zin.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dodatna pisarniška opre-
ma.

7. Pogodbena vrednost: 1,091.325 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja - 1,243.774,94 SIT, najnižja -
1,091.325 SIT.

RS Varuh človekovih pravic

Ob-90
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2.
3. Datum izbire: 21. 12. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): edini v državi sposoben in kvalifi-
ciran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPROS, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Gorice 41.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: filter vložki, tip
XXCVT8533-V001Z; XXCVT8533;
XXCVT8533-V0010Z.

7. Pogodbena vrednost: 10,710.889
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-91
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu ZJN: 4. in 8. točka.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni izvajalec na trgu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ENC, d.o.o., Vodnikova
232, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj izvajanja: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: inženirske storitve na
usklajevanju časovnih planov projekta
modernizacije NEK s programskim pa-
ketom PRIMAVERA in priprava vseh red-
nih in izrednih poročil na INTRA-net.

7. Pogodbena vrednost: 7,700.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,700.700 SIT, 7,700.700 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-92
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu ZJN: 4. in 8. točka.

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni izvajalec na trgu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ENC, d.o.o., Vodnikova
232, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj izvajanja: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: inženirske storitve na I &
C področju, modifikacija 274-MS-L,
275-BD-L, 279-CY-L.

7. Pogodbena vrednost: 7,700.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,700.700 SIT, 7,700.700 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 6238/765-1411/18267 Ob-166
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - 3 točka pr-
vega odstavka po 55. členu zakona o javnih
naročilih:

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj, ki je hkrati in
originalni proizvajalec blaga – rezervnih de-
lov, ki razpolaga z originalno tehnično do-
kumentacijo in načrti je edini sposoben in
kvalificiran za izdelavo in dobavo naročene-
ga blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ITT Engineered Valves, 33
Centerville Road Lancaster, PA, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 7 ventilov in 130 kosov
rezervnih delov.

7. Pogodbena vrednost: 8,680.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-93
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55 členu
zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je bil pooblaščen v Ur.
l. SRS, št. 28-1393/80 in z odločbo iz Ur.
l. SRS, št. 32-1542/80 kot edina projek-
tantska hiša za izdelavo investicijske in teh-
nične dokumentacije za jedrske objekte.
Prav tako je izvajalec pooblaščen po ZGO
in z odločbo iz Ur. l. SRS, št. 6-241/93 za
projektiranje TSV. Je projektant obstoječe
varnostne ograje in nekaterih drugih TSV v
NEK. Pri posodobitvi obstoječih podsiste-
mov TSV gre za nadgradnjo le-teh, pri tem
pa je pomembno poznavanje lokacije NEK
in akumulirano znanje, ki ga poseduje IBE
ter izdelava projektne dokumentacije v skla-
du s postopki NEK.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije za po-
sodobitev tehničnih sistemov varovanja
dvojne varnostne ograje v NEK.

7. Pogodbena vrednost: 251,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 60,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 05/224-98 Ob-94
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46,
Medvode.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

Za izvedbo sanacije, rekonstrukcije in
avtomatizacije strojne opreme prototipnega
agregata 4 HE Moste je edini usposobljeni
izvajalec z zahtevano tehnično opremo,
ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami in-
telektualne lastnine Litostroj E.I.

3. Datum izbire: izvajalec je bil izbran s
sklepom št. PD 953 z dne 18. 11. 1998 na
podlagi soglasja nadzornega sveta Savskih
elektrarn Ljubljana, d.o.o.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): strojno opremo prototipnega
agregata 4 HE Moste je sprojektiral in izde-
lal Litostroj E.I., ki ima za vso tehnično do-
kumentacijo pravico intelektualne lastnine.
Rekonstrukcija, sanacija in avtomatizacija
strojne opreme agregata 4 HE Moste z opu-
stitvijo črpalnega in kompenzatorskega re-
žima je edino možna ob poznavanju tehnič-
ne dokumentacije, iz katere so razvidne
energetske, kavitacijske in dinamične last-
nosti agregata.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Litostroj, E.I. Podjetje za iz-
delavo energetske in industrijske opreme,
d.o.o., Litostrojska c. 40, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: de-
montaža turbine in pripadajoče opreme;
obnova in egalizacija turbinskega po-
krova, turbinske gredi, tesnilke gredi,
turbinskega ležaja, predvodilnika, spiral-
nega ohišja, predturbinske lopute;
vgradnja novih vodilnih lopat in gonilni-
ka z vgradnjo novih labirintnih obročev,
obloge zgornjega turbinskega pokrova,
konusa sesalne cevi, hidravličnega re-
gulatorja z digitalnim turbinskim regula-
torjem ter ostale pomožne opreme.

7. Pogodbena vrednost: 89,980.910
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalca.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe znaša 96,532.030
SIT.

11.
Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Medvode

Ob-95
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet naročila so nestandard-
ne intelektualne storitve, ki jih je na podlagi
pisnega stališča GZS usposobljen v celoti
izvršiti samo en ponudnik iz Slovenije. Stori-
tve, ki so predmet naročila, pa skladno s

slovensko zakonodajo (določila ZGO-B) lah-
ko izvrši samo slovenska firma, registrirana
pri IZS, z zadostnim številom pri IZS registri-
ranih pooblaščenih inženirjev vseh zahteva-
nih strok. Ponudnik ima v rednem delovnem
razmerju ustrezno število strokovnih kadrov
vseh, za realiazcijo navedenega naročila po-
trebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnič-
no opremo in razpolaga s pravicami intelek-
tualne lastnine v obliki avtorstva tehničnih
rešitev, ki so osnova za realiazcijo predmet-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ob-
nova HE Zlatoličje – idejni projekt.

7. Pogodbena vrednost: 49,069.875
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.

9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor

Št. 404-08-336/98-2 Ob-96
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvedbo
javnega naročila je potrebno nujno izvršiti,
za kar je usposobljen en ponudnik, kar do-
kazuje s potrdilom o pooblastilu.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda ponudni-
ku, ki je predložil primerno ponudbo in je
edini sposoben izvršiti popravilo delov za
helikopterje, proizvajalca Bell Helicopter
Textron, Kanada.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Heli Air Center, d.o.o., Kot-
nikova 28, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo delov za helikopter (po specifi-
kaciji).

7. Pogodbena vrednost: 3,512.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Ob-106
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3., 6. in
8. točki ZJN.

3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: razpola-

ganje z ustreznimi strokovnimi kadri in pravi-
cami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
Geološko – speleološki nadzor z vidika
varstva naravne in kulturne dediščine
na območju trase AC Kozina–Klanec.
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7. Pogodbena vrednost:
10,229.268,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec od-
dal podizvajalcem ali tretjim:

Paleontološki inštitut Ivan Rakovec –
2,251.329 SIT,

Inštitut za raziskovanje Krasa –
5,736.404,20 SIT,

Inštitut za geologijo, geotehniko in geofi-
ziko – 2,241.535 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 18280 Ob-167
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško,
Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

Strokovna komisija za izvedbo javnega na-
ročila, ki je bila imenovana s sklepom ob
pričetku oddaje javnega naročila št. NAB-27
z dne 11. 12. 1998 je na podlagi dokumen-
tacije prejete od tehnične službe ugotovila,
da je firma Parsons Power originalni projek-
tant projekta, za kateri se zahteva inženirska
podpora. Na podlagi te ugotovitve se je strok-
vona komisija odločila, da odda zadevno jav-
no naročilo po 3. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki,
ustrezni strokovni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Parsons Power Group, Inc.,
2675 Morgantown Road, Reading, PA
19607 U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: in-
ženirske usluge na projektu zaščite pri-
marnega sistema pred nadtlakom ob
hladni zaustavitvi (LTOP) in ostalimi pro-
jekti, kjer se zahtevajo znanje in izkuš-
nje originalnega projektanta.

7. Pogodbena vrednost: 34,568.193 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-386/98 Ob-97
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: ambulante Zdravstve-
ne službe MORS po Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: javno naročilo je razdeljeno
v naslednje skupine blaga:

1. skupina: zdravila – ca. 28,000.000
SIT,

2. skupina: sanitetni in obvezilni ma-
terial – ca. 10,000.000 SIT,

3. skupina: laboratorijski material –
ca. 15,000.000 SIT,

4. skupina: medicinski pripomočki –
ca. 5,000.000 SIT.

Količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe na
posamezno skupino razpisanega javnega
naročila ali na več skupin.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: marec 1999–
december 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat,
tel. 171-25-85, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 1/99), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 2. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS PUS 1/99 – zdravila”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– dobava blaga na lokacije ambulant
Zdravstvene službe MORS,

– izpolnjevanje zahtevanih dobavnih ro-
kov,

– ostali kriteriji, navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo, Štula b.b.,
Ljubljana-Šentvid, Zdravstvena služba –
kont. oseba Jelka Madžgalj, tel.
061/181-3401 in Uprava za logistiko –
kont. oseba Sonja Jekovec, tel.
061/171-2357.

10.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-98
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica, številka telefaksa
792-000.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinski material.

Skupina Predvidena
materiala vrednost

SIT

A. ostali medicinski material 4,000.000
B. obvezilni material 3,000.000
C. razkužila, mila, kreme 1,100.000
D. vpojne obloge in folije 1,200.000
E. šivalni material 400.000
F. testni traki in reagensi 1,000.000
G. kovine v zobni tehniki 2,000.000
H. vložne mase za zobno tehniko 400.000
I. voski za fiksno in snemno protetiko 2,000.000
J. izolacijska sredstva za snemno in fiksno protetiko 300.000
K. svedri - zobna tehnika in zobne ambulante 400.000
L. polzila 100.000
M. material za fasetiranje v fiksni protetiki 600.000
N. material za snemno protetiko, akrilati, zobje, vizil 2,000.000
O. polnila za plombe 2,500.000
P. odtisne mase v zobnih ambulantah 1,000.000

(c) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:12 mesecev,
od 15. 3. 1999 do 15. 3. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Cerknica
- Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380
Cerknica pri Metki Dragolič, pravnici, med
8. in 13. uro, tel. 791-013, int. 221 - po

predhodni najavi in ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. januarja
1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 6.000 SIT na žiro račun
št. 50160-603-59171 pri APP podružnica
Ljubljana.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. februarja 1999
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 4.a točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Zdravstvenega doma Cerknica - Loška doli-
na, dne 18. februarja 1999 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje te dejavno-
sti vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1) Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek, ki ni starejše od 30 dni.

2) Dokazilo o veljavni registraciji za oprav-
ljanje dejavnosti, ki ni starejše od 60 dni.

3) Dokazilo, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na njegovo nestrokovnost; ki ni starejše
od 60 dni.

4) Dokazilo o poravnanih zakonsko do-
ločenih davkih in prispevkih, ki ni starejše
od 30 dni.

5) Dokazilo o solventnosti oziroma likvid-
nosti; ki ni starejše od 30 dni.

6) Garancijo banke za resnost ponudbe
v višini 10% ponujene vrednosti blaga, ve-
ljavno do 15. 3. 1999.

7) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti, če jo bo naroč-
nik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

8) Izjavo, da lahko zagotovi predvidene
letne količine najmanj 50% vseh razpisanih
artiklov ali vsaj 50% artiklov posamezne sku-
pine ali skupin blaga, za katere je ponudnik.

9) Izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije.

10) Dokazilo o dovoljenju za opravljanje
prometa z medicinskimi pripomočki.

11) Opis referenc z dokazili.
12) Priložen najmanj eden od ustreznih

certifikatov za ponujene proizvode (interni
od proizvajalca ali mednarodni, lahko potr-
dilo o opravljeni analizi).

13) Izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok
z najmanj 0,05% cassa sconta za vsak dan
predčasnega plačila.

14) Izjavo o 3-dnevnem odzivnem času.
15) Izjavo, da bo blago dostavljal fco

naročnik, razloženo v skladišče.
16) Izjavo, da bo polletno dostavljal ce-

nike.
17) Izjavo, da bo na zahtevo naročnika

poslal vzorce blaga ali njegovih paralel.
18) Izjavo, da bo zagotavljal količinske

popuste.
19) Naročnik bo ob upoštevanju našte-

tih izločilnih kriterijev priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno
predložili popolno ponudbo.

20) Kot merilo za nakup bo uporabljena
najnižja končna cena.

21) Splošna dokazila so lahko kopije ori-
ginalov (razen dokazil, ki se izrecno nanaša-
jo na konkretni javni razpis) .

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Metka
Dragolič, pravnica, tel. 791-013, int. 221,
faks 792-000.

10., 11.
Zdravstveni dom

Cerknica - Loška dolina

Št. 1080 Ob-113
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Dušana Bordona Se-
medela-Koper, Rozmanova 21A, Koper, te-
lefaks 066/271-431

2. (a) Kraj dobave: Koper, Rozmanova
21A, Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:

1. skupina: žita mlevski izdelki - orienta-
cijska vrednost 720.000 SIT,

2. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa -
orientacijska vrednost 1,090.000 SIT,

3. skupina: kruh in pekovsko pecivo -
orientacijska vrednost 2,000.000 SIT,

4. skupina: slaščičarski izdelki in keksi -
orientacijska vrednost 510.000 SIT,

5. skupina: ostalo prehrambeno blago -
orientacijska vrednost 690.000 SIT,

6. skupina: mleko in mlečni izdelki -
orientacijska vrednost 3,500.000 SIT,

7. skupina: meso in mesni izdelki - orien-
tacijska vrednost 8.000.000 SIT,

8. skupina: ribe in konzervirane ribe -
orientacijska vrednost 460.000 SIT,

9. skupina: jajca - orientacijska vrednost
160.000 SIT,

10. skupina: olja in izdelki - orientacijska
vrednost 310.000 SIT,

11. skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice - orientacijska vrednost
1,030.000 SIT,

12. skupina: zamrznjena in konzervira-
na zelenjava - orientacijska vrednost
1,312.000 SIT,

13. skupina: sadje - orientacijska vred-
nost 230.000 SIT,

14. skupina: sadni sokovi - orientacijska
vrednost 1,700.000 SIT,

15. skupina: ekstrati-dodatki-začimbe -
orientacijska vrednost 250.000 SIT,

16. skupina: kava in nadomestki - orien-
tacijska vrednost 38.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave do 31. 3. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika: Osnovna šola Dušana
Bordona, Rozmanova 21a, Koper, v tajniš-
tvu pri Blažina Nataši.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do vključno 25. 1.
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu na žiro račun naročnika št.
51400-603-30304 – za razpisno dokumen-
tacijo 10.000 SIT.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 24. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Dušana Bor-
dona, Rozmanova 21 A, Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponduba – Ne odpiraj”
in številka Uradnega lista RS v katerem je
objavljen razpis ter z navedbo predmeta na-
ročila: prehrambeno blago.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1999 ob
9. uri na sedežu naročnika v šolski knjižnici.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati ponudniki za priznanje sposobnosti:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje

– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom

– da je predložil BON 3;
– da ponudba vsebuje najmanj 100%

orientacijske količine vsaj enega artikla v
vsaj eni od razpisanih skupin blaga.

– da nudi 60 dnevni ali daljši plačilni rok;
– da zagotavlja dobavo blaga predlože-

nega v ponudbi;

– da bo dostava fco naročnik (kuhinja) –
razloženo;

– da bo mesečno dostavljal cenike;
– da bo odzivni čas 1 delovni dan ali

manj;
– da bo na zahtevo naročnika predložil

vzorce blaga;
– da sprejema pogoje iz razpisne doku-

mentacije;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% predložene ponudbe.
– da ima izjavo banke, da bo dobil ga-

rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, naj-
kasneje ob sklenitvi pogodbe.

9., 10., 11.
Osnovna šola Dušana Bordona,

Semedela - Koper

Ob-137
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, 8250 Brežice, tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110,
kont. oseba Tone Zorko, dipl. soc.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano po skupinah:

skupina A: sadje in zelenjava:
1. sadje južno – 1,100.000 SIT,
2. sadje domače – 1,200.000 SIT,
3. zelenjava – 4,200.000 SIT;

skupina B: kruh in pekovsko pecivo –
1,900.000 SIT;

skupina C: meso in mesni izdelki:
1. svinjina, govedina in teletina –

8,300.000 SIT,
2. perutnina – 2,200.000 SIT,
3. sveži in suhi izdelki iz mesa –

2,700.000 SIT,
4. ribe – 300.000 SIT;
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skupina D: mleko, mlečni izdelki –
7,500.000 SIT,

skupina E: zmrznjena zelenjava, sadje in
zmrznjeni izdelki – 1,800.000 SIT;

skupina F: jajca – 900.000 SIT;
skupina G: splošno prehrambeno blago

– 5,400.000 SIT;
skupina H: prehrambeno blago –

3,500.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

41,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 1999

do 29. 2. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce, pri Mileni Gramc, od ponedeljka do pet-
ka, tel. 0608/668-106, faks
0608/668-110, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 28. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177,
s pripisom za živila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 1. 2. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 2. 1999 ob 10.
uri, na naslovu: Splošna bolnišnica Brežice,
sejna soba, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kot ponudnik lahko sodelu-
je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpi-
sana dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno na naslovu pod 1. točko.

10.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-146
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
faks 444-567, tel. 446-646.

2. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana, skla-
dišče – TE-TOL.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

3.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: komercialno nabavni sektor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR TE-TOL:
50103-601-16504.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi TE-TOL.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

9., 10.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 209-98/3 Ob-157
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka 177-97-13.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– rezervni deli in potrošni material za

tovorna vozila,
– rezervni deli in potrošni material za

osebna vozila,
– rezervni deli in potrošni material za

gradbene stroje,
– rezervni deli in potrošni material za

komunalne stroje.
Dobavitelj se lahko poteguje za posa-

mezne sklope (dobavo rezervnih delov in
potrošega materiala za: tovorna vozila, oseb-
na vozila, gradbene stroje, komunalne stro-
je) ali celoto.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT

Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo morda oddajali posamično:

– rezervni deli in potrošni material za to-
vorna vozila: 10,000.000 SIT,

– rezervni deli in potrošni material za
osebna vozila: 2,000.000 SIT,

– rezervni deli in potrošni material za
gradbene stroje: 6,000.000 SIT,

– rezervni deli in potrošni material za ko-
munalne stroje: 10,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
preko leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
36, I. nadstropje, telefon 177-96-28, faks
177-97-13.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
1. 2. 1999 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik
plača z virmanom na žiro račun naročnika pri
Agenciji številka 50103-601-23953 s pripi-
som “JR 209/98”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 2. 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z naved-
bo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo rezervnih

delov in potrošnega materiala – JR
209/98.” Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, ga. Marjeta Bambič, soba
številka 29, I. nadstropje, telefon
177-96-20, faks 177-97-13.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1999 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo ponudniki

izpolnjevati za priznanje sposobnosti:
Pravne osebe:

1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ

6 mesecev (registrsko sodišče),
3. od notarja overjeno kopijo odločbe

o opravljanju dejavnosti staro največ 3 me-
sece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb,

4. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo o nekaznovanju vodstvenih
delavcev, staro največ 1 mesec (okrožno
sodišče),

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (okrožno sodišče),

7. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP).
Fizične osebe:

1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),

3. potrjena davčna napoved (izposta-
va DURS),

4. potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaz-
nivega dejanja v zvezi s poslovanjem, staro
največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),

7. potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni sodno ali z drugo odločbo
ustavljeno, staro največ 1 mesec (okrožno
sodišče).

Vsi:
1. način naročanja, prevzema in do-

bave,
2. dobavni roki,
3. reklamacijski pogoji,
4. plačilni pogoji,
5. velikost podjetja,
6. reference ponudnika,
7. servisiranje in odzivni čas za odpra-

vo okvar,
8. izjava o usposobljenosti ponudnika,
9. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
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10. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,

11. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

12. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dobijo se pri Ludviku Bonaču.

Merila za dodelitev sposobnosti, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)

– plačilni pogoji 20 točk,
– velikost podjetja 20 točk,
– reference 20 točk.
Način uporabe je naveden v razpisni do-

kumentaciji.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana

Javni razpisi

Popravek
Ob-143

V javnem razpisu za sofinanciranje sku-
pinske udeležbe podjetij na specializiranih
sejmih v tujini, Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, Urada za gospodarsko
promocijo in tuje investicije, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 86 z dne 18. 12.
1998, Ob-8950, se v 4. točki, v delu, ki se
nanaša na višino sofinanciranja, besedilo
spremeni in se pravilno glasi: Znašala bo
od 20% do 40% vrednosti projekta, ven-
dar ne bo presegla zneska 1 mio SIT na
posamezno sodelujoče podjetje.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Ob-142
Na podlagi 7., 10. in 43. člena zakona o

popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja Posočja (Ur. l. RS, št. 45/98) in
zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 45/95) in sklepov Vlade RS z dne 5. 11.
1998 in 26. 11. 1998 ter odredbe o nači-
nu oddajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavljata
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja (v nadalje-
vanju sklad) in Slovenska razvojna družba (v
nadaljevanju družba)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih

financiranju razvojnih programov
v Posočju

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje ugod-

nih posojil in nepovratnih sredstev sklada,
družbe in ministrstev investitorjem (fizične
osebe in poslovni subjekti) z območja občin
Bovec, Kobarid in Tolmin, in sicer za posa-
mezne namene, opredeljene v točkah A, B
in C tega razpisa.

Po tem razpisu je za financiranje projek-
tov iz različnih virov okvirno na voljo:

– 734 mio SIT sredstev iz naslova kredi-
ta, ki ga je sklad najel pri Skladu Evrope za
socialni razvoj,

– 734 mio SIT, ki jih iz naslova kupnin
zagotavljata sklad in družba,

– 210 mio SIT nepovratnih sredstev skla-
da za sofinanciranje projektov na podlagi
43. člena zakona o popotresni obnovi ob-
jektov in spodbujanju razvoja v Posočju,

– 70 mio SIT sredstev iz virov družbe za
dokapitalizacijo gospodarskih družb na pod-
lagi 43. člena zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju,

– 100 mio SIT sredstev za financiranje
naložb in prestrukturiranje gospodarstva, ki
jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti iz proračuna 1999,

– 50 mio SIT sredstev za financiranje
naložb in prestrukturiranje poslovnih sub-
jektov malega gospodarstva in turizma, ki
jih zagotavlja Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem iz proračuna 1999,

– sredstva poslovnih bank, ki jih le-te
zagotovijo za sofinanciranje naložb in pre-
strukturiranje po pogojih tega razpisa.

II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Investitor mora predložiti zahtevo za

posojilo na originalnem obrazcu sklada vr-
ste A ali B oziroma če gre za srednje ali
veliko družbo na obrazcu družbe vrste SRD
R-3/98-1 in SRD R-3/98-2, odvisno od
tega, za katero posojilo se poteguje. Vlogi
morajo biti priložene priloge in dokazila, ki
jih zahtevata sklad in družba od investitorja
in so navedene na posameznem obrazcu.

2. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT iz namena pod točko
A ali B, priložiti kratek opis investicije z os-
novnimi podatki o investiciji.

3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 2 mio SIT iz namena pod točko A ali B
na skladu, vlogi priložiti poslovni načrt.

4. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva iz namena pod točko C za sredstva
družbe, vlogi priložiti osnutek poslovnega
načrta. Pred dokončno odločitvijo o odobri-
tvi sredstev je prosilec dolžan predložiti po-
poln poslovni načrt (navodilo SRD
R-3/98-4) ter opis razvojnega programa
(navodilo SRD R-3/98-3), za pripravo kate-
rih je odgovoren prosilec, v pomoč pa so
mu lahko sprotna navodila delovne skupine
in strokovne službe SRD. Za zagotovitev
kvalitetne presoje bo razpisna komisija pra-
viloma oblikovala delovne skupine, ki bodo
sestavljene iz predstavnikov SRD, lokalne
samouprave in ministrstev za delo ter gos-
podarske dejavnosti. V okviru teh delovnih
skupin bodo strokovne službe SRD sveto-
vale in pomagale pri pripravi dokončnega
poslovnega načrta in izbiri najoptimalnejše
strukture virov financiranja.

III. Finančni pogoji, skupni za vse
namene

1. Minimalna višina zaprošenih sredstev
je 1 mio SIT pri skladu in 10 mio SIT pri
družbi.

2. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

3. Za zavarovanje posojila je prosilec dol-
žan zagotoviti poleg akceptnih nalogov in
menic tudi enega ali več instrumentov zava-
rovanja:

– bančna garancija,
– vpis hipoteke,
– zastava premičnega premoženja ozi-

roma deleži družb,
– drugi primerni dogovorjeni instrumenti

zavarovanja.
4. Črpanje posojila pri skladu je doku-

mentarno, dana je možnost refundacije ra-
čunov za dela, izvršena po 12. 4. 1998 iz
lastnih sredstev. Za kredite oziroma posoji-
la, najeta po 12. 4. 1998 za namene prijav-
ljenih investicij, je možno poplačilo z razpi-
sanimi sredstvi. Prosilec lahko v obliki goto-
vine porabi največ 20% dodeljenega posoji-
la, a ne več kot 350.000 SIT.

5. Posojila lahko dobijo lahko prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 15% lastnih sredstev pri skladu in 25%
pri družbi.

IV. Pogoji za dodelitev in nameni do-
deljevanja sredstev

A. Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

1. Financiranje obnove in gradnje nado-
mestnih gospodarskih poslopij za objekte,
ki so bili neposredno prizadeti v potresu in
so upravičenci do nepovratne državne po-
moči po zakonu; Pogoji:

– delež skupnih nepovratnih sredstev je
lahko največ 85% predračunske vrednosti,

– prosilec mora imeti status kmeta,
– prosilec se obveže, da se bo vsaj še

10 let ukvarjal s kmetijstvom kot glavno de-
javnostjo,

– prosilec mora s poslovnim načrtom do-
kazati prehod kmetije na biološko kmetova-
nje in minimalen obseg 10 GVŽ ter v treh
letih omogočiti dohodek vsaj eni PDM v višini
povprečnega dohodka zaposlenih v RS.

2. Financiranje obnove kmetijskih ob-
jektov, ki so bili neposredno prizadeti v po-
tresu in so upravičenci do nepovratne dr-
žavne pomoči pri zakonu; pogoji:

– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev je, po odbitju državne pomoči, lah-
ko največ 80% predračunske vrednosti,

– prosilec ali skupina prosilcev mora iz-
polnjevati pogoje za opravljanje kmetijske
dejavnosti,

– delež posojila in nepovratnih sredstev
je lahko največ:

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo delež nepovratnih
sredstev 10% (posojilo 70%)

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih delež nepovratnih sredstev
15% (in posojilo 65%)

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih ter v 10 km obmejnem pasu
ali pa gorsko-višinskem območju delež ne-
povratnih sredstev 20% (in posojila 60%)

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko predelavo in na območju Tri-
glavskega narodnega parka delež nepovrat-
nih sredstev 30% (in posojila 50%).

3. Financiranje obnove in programskih
preusmeritev kmetij ter dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah; Pogoji:

– delež posojila in nepovratnih sredstev je
lahko največ 80% predračunske vrednosti,

– prosilec ali skupina prosilcev mora iz-
polnjevati pogoje za opravljanje kmetijske
dejavnosti,
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– prosilec mora s poslovnim načrtom do-
kazati prehod kmetije na biološko kmetova-
nje in minimalen obseg 10 GVŽ ter v treh
letih omogočiti dohodek vsaj eni PDM v
višini povprečnega dohodka v višini pov-
prečnega dohodka zaposlenih v RS,

– delež posojila in nepovratnih sredstev
je lahko največ:

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo delež nepovratnih
sredstev 10% (posojilo 70%)

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih delež nepovratnih sredstev
15% (in posojilo 65%)

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih ter v 10 km obmejnem pasu
ali pa gorsko-višinskem območju delež ne-
povratnih sredstev 20% (in posojila 60%)

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko predelavo in na območju Tri-
glavskega narodnega parka delež nepovrat-
nih sredstev 30% (in posojila 50%).

Pogoji za posojilo: obrestna mera je TOM
+ 0%, doba vračanja posojila do 15 let in
največ dveletni moratorij.

Za namen pod točko A je na razpolago
okvirno 244,7 mio SIT posojil in 157,5 mio
SIT nepovratnih sredstev.

B. Financiranje projektov s področja tu-
rizma in malega gospodarstva

Investitorji so lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki in obrtniki, regi-
strirani v Republiki Sloveniji in začetniki (ki
morajo pogoje za opravljanje dejavnosti iz-
polnjevati ob dokončanju investicije).

1. Financiranje obnove in gradnje nado-
mestnih gospodarskih objektov, ki so bili
neposredno prizadeti v potresu in imajo za-
pisnik o škodi najmanj III. stopnje; Pogoji:

– investitor je moral pred potresom v ob-
jektu izvajati dejavnost in imeti za to dejav-
nost dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev je, po odbitju državne pomoči, lah-
ko največ 80% predračunske vrednosti, v
tem je delež nepovratnih sredstev 10%,

– obrestna mera TOM + 0%, doba vra-
čanja posojila do 15 let, največ dveletni mo-
ratorij na odplačevanje posojila.

2. Financiranje naložb s področja turiz-
ma in malega gospodarstva, Pogoji:

– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 75% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila 10 let,
– posojilo se obrestuje po pogojih, ki

ustrezajo tolarski protivrednosti EUR
+ 3,75%,

– petletni moratorij na odplačevanje po-
sojila,

– možnost refundiranja dela sredstev za
investicijsko dokumentacijo.

Za namene pod točkama B1 in B2 je
okvirno na razpolago 489,3 mio SIT in 52,5
mio SIT nepovratnih sredstev.

3. Financiranje prestrukturiranja in finan-
ciranja naložb malega gospodarstva in turiz-
ma z nepovratnimi sredstvi v višini 50 mio
SIT Ministrstva za malo gospodarstvo in turi-
zem.

C. Financiranje projektov gospodarskih
dejavnosti

Investitorji so lahko gospodarske druž-
be, ki so kvalificirane kot srednje ali velike.

1. Financiranje gospodarskih naložb, de-
lež posojila v finančni konstrukciji je lahko
največ 75% predračunske vrednosti, drugi
pogoji:

1.1 Doba vračanja posojila do 10 let,
izhodiščna obrestna mera ustreza pogojem
posojila po tolarski protivrednosti EUR +
3,75%, do petletni moratorij na odplačeva-
nje posojila. Za to podtočko je na voljo ok-
virno 367 mio SIT iz naslova kredita.

1.2 Doba vračanja do 7 let, izhodiščna
obrestna mera TOM + 1,5%, glede na na-
membnost koriščenja in boniteto prosilca,
do dveletni moratorij na odplačevanje poso-
jila. Za to podtočko je na voljo okvirno 367
mio SIT iz naslova kupnin za razvojno pro-
jektno financiranje.

2. Dokapitalizacija gospodarskih družb
Sredstva pod to točko lahko prosilci prido-

bijo le za odkup premoženja oziroma deležev
ali celih firm v stečajnem postopku; pogoji:

– družba sodeluje v osnovnem kapitalu
prosilca tako, da predstavlja njen vložek naj-
manj 10%, predvidoma pa nad 50% v os-
novnem kapitalu in so na ta način zagotov-
ljene upravljalske pravice,

– družba bo imela zagotovljeno souprav-
ljanje gospodarske družbe v skladu z dele-
žem minimalno, ne glede na delež, pa v
smislu zaščite manjšinskega solastnika.

Za namene pod to točko je na voljo 70
mio SIT.

3. Financiranje prestrukturiranja in finan-
ciranja naložb gospodarstva z nepovratnimi
sredstvi v višini 100 mio SIT Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.

V. Merila za izbor
1. Sklad in družba bosta pri presoji pro-

jektov upoštevala kriterije iz 10. člena zako-
na o uporabi sredstev pridobljenih iz naslo-
va kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, in sicer:

– zagotavljanje novih oziroma ohranjanje
obstoječih delovnih mest,

– ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev,

– donosnost (profitabilnost programa),
– finančno konstrukcijo projekta (na-

membnost, viri),
– razvojna naravnanost projekta (uvaja-

nje novih tehnologij, trženje),
– boniteta pravne osebe (vključno boni-

teta zavarovanja).
2. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:
– ki bodo zbrali večje število točk po

vrednotenju, izvedenem na podlagi kriteri-
jev točke V.1.,

– ki so sestavni del celovitih razvojnih
programov,

– ki so v gorsko-višinskih območjih,
– ki imajo škodni zapisnik najmanj III.

stopnje in je investitor upravičenec do ne-
povratne državne pomoči po zakonu.

3. Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo
zbrale minimalnega števila točk za posame-
zen namen, vloge, ki bodo prispele prepoz-
no in vloge, ki bodo prispele, ko bodo sred-
stva že porabljena, bodo zavrnjene.

4. Sklad in družba lahko prispele vloge
brez soglasja prosilca prerazporedita v
ustrezno kategorijo. Sklad in družba s
sklepom o dodelitvi sredstev odločata tudi
o pogojih za določitev posameznega poso-
jila, v primerih, ko razpis omogoča razpon
oziroma kombinacijo virov.

VI. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge.
2. Opis investicije (posojilo, ki ni višje od

2 mio SIT).
3. Poslovni načrt (posojilo, ki je višje od

2 mio SIT za vloge, poslane na sklad).
4. Osnutek poslovnega načrta z vključe-

nim razvojnim projektom (navodilo SRD
R-3/98-4) za sredstva družbe.

5. Dokazila o poravnanih davkih in pris-
pevkih (za gospodarske družbe BON1 in
BON2, za s.p. in kmetijsko dejavnost potr-
dilo o plačanih davkih).

6. Registracijske listine družbe, priglasi-
tvena listina za s.p., obrtno dovoljenje za
obratovalnice.

7. Odločba pristojnega organa o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

8. Zemjiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od 1 meseca), oziroma drugo ustrezno do-
kazilo o pravici graditi na določeni nepre-
mičnini (na zemljišču, če gre za novo ali
nadomestno gradnjo in na objektu, če gre
za rekonstrukcijo oziroma obnovo objekta),
ki je sposobna za vpis v zemljiško knjigo
(kupoprodajna pogodba, overjena v skladu
z zakonom, pogodba o prodaji nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, sklenjena v obliki
notarskega zapisa in podobno); če gre za
kmetijsko dejavnost, pa tudi posestni list.

9. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe, kadar gre za kmetijsko dejavnost.

10. Ustrezno dovoljenje za gradnjo ali
mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti
(občinske uprave), da prostorski izvedbeni
akt omogoča nameravani poseg v prostor
(novogradnjo, nadomestno gradnjo, spre-
membo namembnosti v primeru rekonstruk-
cije oziroma obnove objekta in podobno).

11. Bilančni podatki za zadnji dve leti
poslovanja oziroma podatki o poslovanju v
zadnjih dveh letih.

12. Veljavna ponudba poslovne banke
za sofinanciranje projekta (za namena B in
C). Obrestna mera v ponudbi ne sme pre-
segati TOM + 5,3%, doba vračanja sred-
stev ne sme biti krajša od štirih let.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo je:
– za namene iz točk A in B do 15. dne v

tekočem mesecu leta 1999, začenši s fe-
bruarjem do porabe sredstev,

– za namene iz točke C do 15. 2. 1999.
Sklad in družba bosta enakovredno

obravnavala vse popolne vloge, ki bodo pris-
pele do posameznega roka na naslov: Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja d.o.o., Škrabčev
trg 9, 1310 Ribnica. Kuverte morajo biti
označene z oznako: “Ne odpiraj – razpis
Posočje” in oznako namena vloge: A, B, C .

2. Prosilci lahko vse potrebne informacije
pridobijo na enotah Posoškega razvojnega
centra v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.

3. Stroški zavarovanja posojila in mani-
pulativni stroški sklepanja pogodbe breme-
nijo posojilojemalca.

4. Prosilec mora k vlogi priložiti vso v
posameznem obrazcu zahtevano dokumen-
tacijo. Nepopolnih vlog sklad in družba ne
bosta obravnavala. Sklad in družba lahko
zahtevata od prosilca tudi dodatno doku-
mentacijo. Sklad in družba lahko na svoje
stroške preverjata dokumentacijo oziroma
naročita strokovno mnenje o projektu.
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5. O dodelitvi sredstev bo odločal ustre-
zen organ upravljanja sklada in družbe oziro-
ma ministrstva, v odvisnosti od namena vlo-
ge. Predlog za organ upravljanja bodo pri-
pravile strokovne komisije, ki jih bo za vsako
točko razpisa imenoval ustrezen organ uprav-
ljanja sklada in družbe. Sklad in družba bosta
v 15 dneh po odločitvi dostavila prosilcem
sklep o odločitvi. Pritožba je možna na pri-
tožbeni organ sklada, družbe oziroma mini-
strstva, v odvisnosti od namena vloge. Po-
stopek izbire družbe bo potekal skladno s
pravilnikom Slovenske razvojne družbe o iz-
vajanju javnih razpisov razvojnega projektne-
ga financiranja. Postopek izbire sklada pa bo
potekal skladno s pravilnikom o pogojih za
pridobitev in dodeljevanje sredstev Sklada
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja.

6. Sklad in družba bosta spremljala na-
mensko porabo sredstev pri investitorju. Če
bosta sklad in družba ugotovila, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila sredstva odo-
brena na podlagi neresničnih podatkov, ima-
ta pravico takoj zahtevati od investitorja vrači-
lo v enkratnem znesku. Investitor bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje
po zakonu o predpisani meri zamudnih obre-
sti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št.
45/95) ter po odredbi o načinu obračunava-
nja zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 14/92).
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Ribnica

in
Slovenska razvojna družba d.d.,

Ljubljana

Št. 37/98 Ob-169
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 5. čle-
na pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološke-
ga sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in
11/98) in sporazuma o sodelovanju v kultu-
ri med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Zvezne Republike Nemčije (Ur. l. RS, št.
36/94) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru

programa znanstveno - tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Zvezno Republiko Nemčijo za leto

1999 do 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje pro-
jektov v okviru programa znanstveno-tehno-
loškega sodelovanja med Republiko Slove-
nijo in Zvezno Republiko Nemčijo za ob-
dobje 1999 do 2001. Sofinancirane bodo
izmenjave slovenskih in nemških znanstve-
nikov, in sicer bo slovenska stran krila pot-
ne stroške slovenskih partnerjev v Nemčijo
in dnevnice ter stroške nočnine v hotelu
B-kategorije za nemške znanstvenike, ki bo-
do v okviru skupnih slovensko-nemških pro-
jektov prišli v Slovenijo. Nemška stran pa bo

krila potne stroške nemških znanstvenikov v
Slovenijo ter stroške bivanja slovenskih
znanstvenikov v Nemčiji.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-1);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na raziskovalne oziroma razvojne pro-
jekte, financirane v okviru nacionalno-razi-
skovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95),

– Slovenski in nemški nosilec morata vlo-
žiti prijavi sočasno.

4. Merila za izbiro so:
– kakovost znanstvenega sodelovanja,
– interes za sodelovanje - komplemen-

tarnost skupin,
– perspektive sodelovanja - možnosti

razširitve mednarodnega znanstvenega so-
delovanja,

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov:

– ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave,

– ki bodo vključevali sodelovanje part-
nerja iz industrije,

– z naslednjih prioritenih znanstvenih
področij:

a) informacijska tehnologija,
b) biotehnologija,
c) medicinske vede,
d) materiali,
e) varstvo okolja,
f) proizvodne tehnologije in sistemi.
– uporabnost projekta v praksi.
5. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih pro-

jektov je praviloma dve do tri leta, obiski za
realizacijo projektov pa se bodo začeli izvaja-
ti predvidoma v drugi polovici leta 1999.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 milijonov SIT.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je druga polovica leta 1999.

8. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-
vati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in nemškem no-

silcu projekta in ostalih sodelujočih razisko-
valcih,

– plan obiskov slovenskih in nemških ra-
ziskovalcev za 2 oziroma 3 leta,

– kratke življenjepise (največ dve strani)
slovenskega in nemškega nosilca projekta
ter sodelujočih raziskovalcev z najpomem-
bnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na
vsebino projekta v zadnjih petih letih,

– opis projekta.
9. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-

tacijo in z oznako “Ne odpiraj - vloga za javni
razpis za sofinanciranje projektov v okviru
slovensko-nemškega programa znanstve-
no-tehnološkega sodelovanja za leta 1999
do 2001” morajo prijavitelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah v vložišče Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije,
1000 Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 13.

10. Vloga mora prispeti v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg Osvo-
bodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te vloge, do vključno 28.
februarja 1999 do 12. ure.

11. Obrazec za prijavo predloga projek-
ta mora biti izpolnjen v treh izvodih, 2 v
slovenskem in 1 v angleškem jeziku

12. V roku dostavljene vloge bo odprla
komisija za odpiranje vlog 3. marca 1999, v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub-
ljana.

13. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni po 1. zasedanju sloven-
sko-nemškega skupnega odbora, najkasne-
je do 30. aprila 1999.

14. Razpisno dokumentacijo lahko prija-
vitelji dvignejo na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13,
Ljubljana, pri Ireni Podlesnik oziroma v taj-
ništvu Sektorja za mednarodno znanstve-
no-tehnološko sodelovanje, od dneva obja-
ve, vsak delovnik med 9. in 15. uro. Razpi-
sna dokumentacija je objavljena tudi na do-
mači strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo RS.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-12
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Ivančna
Gorica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa v Občini Ivančna
Gorica za leto 1999

1. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Ivančna Gorica za po-
dročje športa je sofinanciranje naslednjih
programov:

– Programi za otroke in mladino:
– program Zlati sonček, Športna

značka,
– program Naučimo se plavati,
– program interesne vadbe,
– šolska športna tekmovanja,

– Programi kakovostnega in vrhunskega
športa,

– Programi športne rekreacije,
– Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov;
– Investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov in površin.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci
športnih programov na območju Občine
Ivančna Gorica:

– športna društva,
– zveze športnih društev,
– šolske in vzgojno-varstvene organiza-

cije,
– drugi izvajalci oziroma organizacije

športnih programov, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu.

Športna društva morajo imeti usklajena
pravila z zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95).

3. Razpisna dokumentacija (prijavni
obrazec in drugi obrazci) je na voljo deset
dni po objavi razpisa med 8. in 10. uro na
Občini Ivančna Gorica, referat za družbene
dejavnosti, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

4. Izvajalci športnih programov, ki želijo
kandidirati na javni razpis, morajo k prijav-
nemu obrazcu priložiti:

– potrdilo o registraciji društva pri UE
Grosuplje,
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– potrdilo o zagotovljenem strokovnem
kadru (pogodbo s strokovnim delavcem),

– potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programa (pogodba z upravljalcem
prostora),

– poročilo o delu za leto 1998,
– program dela za leto 1999.
Izbrani bodo le tisti, ki bodo dostavili vso

potrebno dokumentacijo.
5. Proračunska sredstva za področje

športa za leto 1999 se bodo razdeljevala na
podlagi določil veljavnega pravilnika o načinu
in vrednotenju športnih programov v Občini
Ivančna Gorica, in sicer po sprejemu prora-
čuna Občine Ivančna Gorica za leto 1999.

6. Rok za prijavo na razpis je 28. 1.
1999, na naslov: Zveza športnih organizacij
Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna
Gorica in z oznako “Javni razpis – šport”.

7. Medsebojna razmerja med Občino
Ivančna Gorica in izbranim izvajalcem šport-
nih programov se uredijo s pisno pogodbo.

8. Podrobnejše informacije dobite na
Občini Ivančna Gorica, tel. 778-385, Bo-
gomir Sušič in na Zvezi športnih organizacij,
Simon Bregar.

Občina Ivančna Gorica

Ob-2
Na podlagi 14. člena odloka o načinu

izvajanja obvezne lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov za-
radi varstva zraka (Ur. l. RS, št. 61/98),
objavlja Občina Trebnje

javni razpis
za podelitev koncesije na opravljanje

storitev dimnikarske službe
1. Koncedent: Občina Trebnje, Goliev

trg 5, 8210 Trebnje.
2. Predmet koncesije je izvajanje obvez-

ne javne službe storitev dimnikarske službe
na celotnem območju občine Trebnje.

3. Koncesijsko razmerje se sklene za
čas, ki je določen v 10. členu zgoraj nave-
denega odloka in prične veljati z dnem pod-
pisa koncesijske pogodbe.

4. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje minimalne teh-
nične, kadrovske in druge pogoje:

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti, kar dokazuje z ustrezno
odločbo, oziroma ima ustrezno obrtno do-
voljenje, če je fizična oseba,

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnih kadrov,

– da ima ali bo sklenil zavarovanje proti
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči
tretji osebi,

– da pripravi in predloži program za izva-
janje dimnikarske službe, ki je predmet kon-
cesije ter pogoje in način upravljanja z infra-
strukturnimi objekti, potrebnimi za izvajanje
dejavnosti,

– da ni v kazaneskem postopku in da ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,

– da se izkaže o finančnem stanju, ki
omogoča dejavnosti iz 1. člena tega odloka,

– da predloži reference o dosedanjem
delu,

– da predloži osnovno ceno za svoje sto-
ritve,

– da zagotovi, da bo izvajanje dejavno-
sti, ki je predmet koncesije, potekalo v okvi-
ru predpisanih standardov in normativov,

– da poda izjavo, da bo zaposlil doseda-
njega dimnikarja, ki sedaj opravlja dejav-
nost dimnikarske službe,

– da poda izjavo, da bo izpolnjeval do-
ločbe 13. člena zgoraj navedenega odloka.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
koncesije, osnutek koncesijske pogodbe,
dinamiko realizacije pogodbe, način obra-
čunavanja del, način zagotavljanja in doka-
zovanja kakovosti svojih storitev, ugodnosti,
ki jih nudi, cenik svojih storitev.

6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– izpolnjevanje minimalnih predpisanih

pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega raz-

vojnega programa in poslovnega načrta,
– ponujena izhodiščna cena za posa-

mezno vrsto storitev in način letnega vskla-
jevanja cen,

– dosedanje reference ponudnikov,
– plačilni pogoji,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-

nudnik ponudi koncedentu.
7. Prijave na razpis je potrebno poslati v

zaprti ovojnici na naslov: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom -
prijava za izvajanje obvezne javne službe na
področju opravljanja storitev dimnikarske
službe v občini Trebnje - Ne odpiraj.

Kontaktna oseba na Občini Trebnje je
vodja oddelka za občo upravo Dušan Mež-
naršič, št. telefona 068 44 040.

8. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji dan po poteku
razpisnega roka ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Trebnje.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil z
upravno odločbo direktor občinske uprave
najkasneje v 14 dneh po odpiranju ponudb.

11. Dokumentacija: odlok o načinu izva-
janja obvezne lokalne javne službe za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varst-
va zraka (Ur. l. RS, št, 61/98) ter drugi zako-
ni in predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.

Občina Trebnje

Št. 203/98 Ob-102
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 1999, ki jih bo

občina sofinancirala iz občinskega
proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov: športna druš-
tva, njihova združenja in drugi subjekti, usta-
novljeni na podlagi zakona o zavodih in za-
kona o gospodarskih družbah, če imajo re-
gistrirano izvajanje športne dejavnosti in iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Pivka,
– imajo vsaj eno leto organizirano vad-

bo, v katero je vključeno odgovarjajoče šte-
vilo športnikov.

2. V letu 1999 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Interesna športna dejavnost otrok
in mladine,

2. Vrhunski in kakovostni šport,
3. Športno rekreacijo,
4. Športne prireditve,
5. Šolanje strokovnih kadrov,
6. Športni objekti.

3. Izbrane programe bomo financirali na
podlagi kriterijev za delitev sredstev iz pro-
računskih sredstev Občine Pivka. Prednost
pri izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih za-
vodov in organizacij.

4. Rok za prijavo je do vključno 15. 1.
1999 na naslov Občina Pivka, Kolodvorska
5, Pivka.

5. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe v desetih dneh po sprejemu pro-
računa.

Občina Pivka

Objave
delniških družb

Ob-100
Slovenska zadružna kmetijska banka,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredovala delničarka Čebo-
kli Nada, Ljubljana

za odkup
3 rednih delnic Slovenske zadružne

kmetijske banke, d.d., Ljubljana
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na račun prodajal-
ca in izročitvijo delniške listine v posest.

Javne prodaje delnic

Ob-105
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,

bančne skupine Nove Ljubljanske
banke

Prodajalec: Mesnina, Klavniško-predelo-
valna zadruga, z.b.o., Otiški vrh 168, 2373
Šentjanž pri Dravogradu.

Predmet prodaje: 152 rednih delnic Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
35.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z dolo-
čili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke
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Prodajna cena za eno delnico je 517.000
SIT oziroma skupaj 1,551.000 SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skladu
z določili statuta delničarji Slovenske zadruž-
ne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pi-
sno sporočijo banki, da sprejemajo ponudbo
v roku 30 dni od dneva objave tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z dolo-
čili statuta prednostno pravico odkupa, mora-
jo upoštevati določila zakona o bankah in hra-
nilnicah, po katerih lahko posamezni delničar
pridobi več kot 15% delnic s pravico do uprav-
ljanja banke, le s predhodnim soglasjem Ban-
ke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od objave
in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska ban-
ka, d.d., Ljubljana, Sektor sredstev in zaklad-
ništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-111
V skladu s 454. členom zakona o go-

spodarskih družbah, objavlja družba Palex
EUR Obdelava lesa in lesna industrija,
d.o.o., Kneža 61/a, Most na Soči

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

30. 11. 1998.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

50,253.284,40 SIT.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri druž-

bi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Palex EUR, d.o.o., Most na Soči

Popravek
Ob-162

V sklicu 2. seje skupščine delničarjev druž-
be Bonboniera, trgovina in gostinstvo, d.d.,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 90 z dne
28. 12. 1998, Ob-9128, se tretji odstavek 5.
točke popravi in se pravilno glasi:

Gradivo za skupščino je skupaj s predla-
ganimi spremembami statuta družbe na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Cankarjevo nabrežje 11, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, od 29. 12. 1998
do 28. 1. 1999.

Bonboniera, trgovina
in gostinstvo, d.d.
uprava – direktor

Ob-10
Na podlagi 9. člena statuta delniške druž-

be Inde-Invalidske delavnice Predelava ter-
moplastov, Koper, ul. 15. maja 6, sklicuje

2. redno skupščino
družbe,

ki bo dne 5. februarja 1999 ob 12.30 v
prostorih jedinice na sedežu družbe, z na-
slednjim dnevnim redom.

Otvoritev skupščine, ugotovitve
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine: Gerževič Franc in dva prešteval-
ca glasov: Grižon Giliola in Bratož Mirjana in
ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka
Kovačič Nevenka.

2. Likvidacija družbe
Predlogi sklepov: sprejme se predlog

sklepa o likvidaciji družbe:
1. Firma in sedež družbe: Inde – Invalid-

ske delavnice, Predelava termoplastov,
d.d., Koper, Ul. 15. maja 6.

2. Organ, ki je sprejel sklep: skupščina
družbe, dne 5. februar 1999.

2.2. Razlog za prenehanje:
– izguba trga,
– nesorazmerno visoki stroški poslovanja,
2.3. Rok za prijavo terjatev upnikov je

trideset dni od objave v Uradnem listu.
2.4. Za likvidacijskega upravitelja se ime-

nuje Danilo Pines, Kvedrova ul. 1, 6000
Koper.

2.5. Likvidacijskemu upravitelju se priz-
na nagrada za delo po odredbi o merilih za
določanje nagrad stečajnim upraviteljem in
upraviteljem prisilne poravnave (Ur. l. RS,
št. 37/94). Medsebojne pravice in obvez-
nosti se uredijo v posebni pogodbi med
skupščino družbe, ki jo zastopa predsednik
skupščine in likvidacijskem upraviteljem.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v splošnem
sektorju na sedežu družbe od 8. do 12. ure
vsak delovni dan od objave sklica dalje.

Udeležba skupščini: seje skupščine se
lahko udeležijo imetniki delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih za-
stopnikih. Pooblaščenci morajo predložiti tu-
di pismena pooblastila.

Ponovno zasedanje: kolikor se ob pr-
vem sklicu ne doseže sklepčnost, skupšči-
na opravi zasedanje naslednji dan ob isti uri
in v istem prostoru. Na njej pa se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Inde – Invalidske delavnice, d.d.,
Koper – uprava

Ob-99
Na podlagi točke 7.3 statuta Opekarne

Ormož, d.d., Kolodvorska 7, 2270 Ormož,
sklicujem

1. skupščino
delniške družbe Opekarna Ormož,
v sredo, 10. 2. 1999, v prostorih uprave

Kolodvorska 7, Ormož, s pričetkom ob 13.
uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: skupščina izvoli
predsednika skupščine in dva preštevalca
glasov.

3. Obravnava in sprejetje sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu. Določi se čistopis statuta.

4. Obravnava in sprejetje poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik o delu skupščine v predloženem be-
sedilu.

5. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprej-
me informacijo o poteku lastninskega preob-
likovanja družbe v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejetje letnega poro-
čila za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za poslovno leto 1997.

7. Sklepanje o razporeditvi dobička za
poslovno leto 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se razpo-
reditev dobička za leto 1993, 1994, 1995,
1996 in 1997 po predlogu začasne uprave
in začasnega nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizijske hiše za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za leto 1998 se imenuje
revizijska družba Abeceda Ptuj.

9. Sklepanje o izvolitvi članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: v skladu z določili statuta družbe se
za člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev izvolijo:

1. Linke Walter, dr.,
2. Lukaček Anica, dipl. ek.,
3. Sükar Birgit, mag.,
4. Thaller Karl, dipl. inž.,
5. Traupmann Ervin,
6. Windisch Johann, dr.

Skupščina se seznani, da so bili na sve-
tu delavcev dne 23. 12. 1998 za člana nad-
zornega sveta kot predstavniki delavcev iz-
voljeni:

1. Fištrovič Milena, ek.,
2. Šiker Marija, ek.,
3. Janiček Vlado, inž. str.

Mandat članov nadzornega sveta je 4
leta. Ta sklep začne veljati z dnem vpisa
sprememb in dopolnitev statuta v sodni re-
gister.

10. Določitev nagrad in povračil strošk-
ov predsedniku in članom nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se sklep
o nagradah in povračilih stroškov članom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu.

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.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so tri dni
pred skupščino vpisani v delniško knjigo
oziroma njihovi pooblaščenci. Zgoraj nave-
deni se morajo pismeno prijaviti s priporo-
čeno pošiljko ali osebno najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine pri vodji oddelka za
kadrovske in splošne posle, v Ormožu, Ko-
lodvorska 7.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
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Pogoj za udeležbo na skupščini je nave-
dena prijava.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 1 uro pred začetkom za-
sedanja, da bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve in druge
točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom in pisnim pooblastilom.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da se o njih
pravočasno seznanijo vsi delničarji, pisno
sporočijo začasni upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro po prvem sklicu z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem pri vodji oddelka
za kadrovske in splošne posle, Ormož, Ko-
lodvorska 7, vsak delovnik od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Opekarna Ormož, d.d.
začasna uprava

Ob-170
Uprava in nadzorni svet družbe Emona

Merkur, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, v
skladu s 66. členom zakona o prevzemih in
284. ter 288. členom ZGD obveščata del-
ničarje o prispelih nasprotnih predlogih k
dnevnemu redu skupščine sklicane za
15. 1. 1999.

Uprava družbe Emona Merkur, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130, je dne 18. 12.
1998 od:

NFD Investicijski sklad, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, Trdinova 4,

NFD 1 Investicijski sklad, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 4,

NFD 2 Investicijski sklad, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 4,

ki jih zastopa Nacionalna finančna druž-
ba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4 in Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d., prejela

nasprotna predloga
k točki 2.2. in točki 3.2. dnevnega reda

7. seje skupščine družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, sklicane
za dne 15. 1. 1999.

Kapitalski sklad, d.d., ter NFD investicij-
ski sklad, d.d., NFD 1 investicijski sklad,
d.d. in NFD 2 investicijski sklad, d.d., vla-
gajo pri 2. točki dnevnega reda 7. seje
skupščine družbe Emona Merkur, d.d., ki
je sklicana za dne 15. 1. 1999, nasprotna
predloga, ki glasita:

I. Točka 2. dnevnega reda – 2.2 Spre-
jem pogodbe o spojitvi.

Predlog sklepa: ne sprejme se predlog
pogodbe o spojitvi, v besedilu, kot ga je
predlagala uprava družbe, temveč s spre-
membami, kot sledi:

V 14. členu se doda nov prvi odstavek,
ki se glasi: v prvem mandatu se za člane
uprave imenujejo direktorji prevzetih družb.

V 14. členu se doda nov zadnji odsta-
vek, ki se glasi: v prvi redni nadzorni svet se
za člane nadzornega sveta, ki zastopajo in-
terese zaposlenih, izvolita po dva predstav-
nika delavcev iz vsake podružnice.

Utemeljitev
Oba predloga sta navedena zaradi konti-

nuitete delovanja organov tudi vnaprej. Po-
membno pri tem je, da ostanejo direktorji
prevzetih družb na enaki funkciji, saj najbo-
lje poznajo celoten potek spojitve, kot tudi
vsako družbo, ki se spaja.

II. Točka 2. dnevnega reda – 2.3 Spre-
jem statuta Emona Živila, trgovina in go-
stinstvo, d.d.

Predlog sklepa: ne sprejme se statut del-
niške družbe Emona Živila, d.d., tako, kot
je predlagan, ampak s spremembami, kot
sledi:

1.a. Spremeni se prvi odstavek 7. člena
predloga statuta in se glasi:

Uprava je pooblaščena z izdajo novih
delnic povečati osnovni kapital družbe v pr-
vih petih letih po vpisu družbe v sodni regi-
ster do 50% osnovnega kapitala.

1.b. V 7. členu predloga statuta se za
drugim odstavkom doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:

Pri izdaji novih delnic lahko uprava v ok-
viru 330. člena ZGD odloči o izključitvi pred-
nostne pravice obstoječih delničarjev do od-
kupa delnic, vendar to velja le za delnice, ki
se izdajo na podlagi določb četrtega do
sedmega odstavka tega člena.

1.c. Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti
odstavek postanejo novi četrti, peti, šesti in
sedmi odstavek, zato se v predzadnji vrstici
predzadnjega odstavka dikcija “tretjega”
spremeni v “četrtega”.

1.d. Zadnji odstavek 7. člena predloga
statuta se dopolni, tako da se glasi:

Delnice, ki ustrezajo vrednosti iz druge
alinee tretjega odstavka tega člena, bo
uprava prenesla delničarjem družb, dolo-
čenih v skladu s tretjo alineo 27. člena sta-
tuta, njihovo število pa bo določila tako, da
se bo upošteval vsebinsko in vrednostno
enak metodološki postopek, kot je opre-
deljen v petem in šestem odstavku tega
člena.

2. V 8. členu predloga statuta se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:

Družba pridobiva lastne delnice le v pri-
merih, ko to določa zakon.

V primerih, ko se oblikuje sklad lastnih
delnic, odloča o oblikovanju sklada skupšči-
na družbe. Podrobnejša merila in kriterije o
pridobivanju lastnih delnic sprejme nadzor-
ni svet.

3. V 10. členu predloga statuta se črta
četrti odstavek.

4.a. V 11. členu predloga statuta se v
četrtem odstavku beseda “mandat” zame-
nja z besedo “funkcija”.

4.b. Zadnji odstavek 11. člena predloga
statuta se spremeni in se glasi:

Skupščina lahko sklene, da so člani
uprave udeleženi na dobičku. Predlog za
udeležbo uprave na dobičku poda nadzorni
svet. Del dobička, ki se nameni za delitev
upravi, se lahko izplača tudi v delnicah druž-
be, katere pa pridobitelj ne sme odtujiti do
preteka šestih mesecev po prenehanju
mandata.

5. 13. člen predloga statuta se spreme-
ni in glasi:

Družbo zastopa uprava.
Uprava mora pridobiti soglasje nadzor-

nega sveta za naslednje vrste poslov:
– pridobivanje in odsvojitev deležev, del-

nic, lastnih delnic ter pridobivanje, odsvoji-
tev in ukinitev družb in obratov, ki posamič
ali skupno presegajo 10% osnovnega kapi-
tala družbe,

– pridobivanje in odsvojitev nepremičnin,
ki posamič ali skupno presegajo 10% os-
novnega kapitala družbe,

– ustanovitev ali ukinitev poslovalnic in
podružnic, ki posamič ali skupno presegajo
10% osnovnega kapitala družbe,

– najemanje posojil in dajanje kreditov,
ki posamič ali skupno presegajo 10% os-
novnega kapitala družbe v enem poslovnem
letu,

– investicije, ki posamič ali skupno pre-
segajo 10% osnovnega kapitala družbe,

– določitev splošnih načel politike oziro-
ma poslovnega načrta družbe.

Posamezen posel sklene predsednik
uprave na podlagi predhodnega soglasne-
ga sklepa uprave in v primeru iz drugega
odstavka tega člena, tudi soglasja nadzor-
nega sveta.

Naslednje posle lahko sklene tudi posa-
mezen član uprave, kot vodja podružnice:

– investicije, z izjemo investicij v kapital-
ske deleže gospodarskih družb, do tolar-
ske protivrednosti petsto tisoč XEU,

– posli nakupa in prodaje blaga do tolar-
ske protivrednosti petsto tisoč XEU,

– najem kratkoročnega posojila do tolar-
ske protivrednosti dvesto tisoč XEU.

6. V 15. členu predloga statuta se črtata
četrti in osmi odstavek.

7.a. V 16. členu predloga statuta se v
prvem odstavku beseda “šestih” nadomesti
z besedo “sedmih”.

7.b. Črta se zadnji odstavek 16. člena
predloga statuta.

8. V 17. členu predloga statuta se drugi
odstavek nadomesti z novima drugim in tret-
jim odstavkom, ki se glasita:

Člani nadzornega sveta so na podlagi
sklepa skupščine lahko udeleženi pri delitvi
dobička. Višina dobička, ki se lahko deli
posameznemu članu nadzornega sveta, ne
sme presegati ene povprečne mesečne bru-
to plače članov uprave v zadnjem kvartal-
nem obdobju.

Del dobička, ki je namenjen za delitev
nadzornemu svetu, se lahko izplača tudi v
delnicah družbe, ki jih pridobitelj ne sme
odtujiti do preteka šestih mesecev po pre-
nehanju članstva v nadzornem svetu.

9. V 20. členu predloga statuta se črta
drugi odstavek.
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10.a. Tretji odstavek 21. člena predloga
statuta se spremeni in se glasi:

Skupščine se lahko udeleži delničar, ki
je v delniški knjigi družbe vpisan deseti dan
pred skupščino.

10.b. V 21. členu predloga statuta se
doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim re-
dom in gradivom se v roku treh dni po sklicu
pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo del-
ničarji, ki imajo več kot 5% navadnih delnic.

Utemeljitev:
1. Predlagamo, da se ta sprememba

vnese predvsem zaradi jasnosti namena, kot
izhaja iz tega odstavka.

2. Določbe ZGD o lastnih delnicah za-
kona o gospodarskih družbah ne povedo,
kdo je pristojen za pridobivanje lastnih del-
nic, pravilno pa je, da imajo lastniki kontrolo
nad tem. Zato v primeru, ko se oblikuje
sklad lastnih delnic, odloča skupščina, nad-
zorni svet pa oblikuje natančnejša merila in
kriterije s svojim aktom v vseh primerih, ko
pride do nakupa oziroma prodaj lastnih del-
nic.

3. Gre za besedilo, ki določa način iz-
plačila dobička. Dobiček se izplača v de-
narju, kolikor pa gre za izdajo delnic, je to
povečanje osnovnega kapitala. Zato je ne-
potrebno posebej določati izplačevanje do-
bička z delnicami.

4. V statutu je pomembno določiti ude-
ležbo uprave na dobičku, saj sicer na njem
ne more biti udeležena. Ta določba je v
skladu s prvim odstavkom 252. člena ZGD.

5. Imetniki večjega števila delnic nove
družbe morajo imeti kontrolo nad premože-
njem družbe. Zato mora nadzorni svet po-
dati soglasja za vse posle, v katerih se upra-
va družbe lahko znajde in pri katerih se
lahko odloča tudi o premoženju družbe. Ta
določba sicer spada v poslovnik o delu nad-
zornega sveta, vendar je prav, da se s to
vsebino dopolni tudi statut, saj je na ta način
nadzorni svet zavezan k ravnanju, kot je zah-
tevan v statutu.

6. Ne moremo se strinjati s predlogom,
da se nadzorni svet imenuje samo za dve
leti. Na ta način se lahko poruši določena
kontinuiteta dela, kot je bila ustvarjena v
tem obdobju. Ravno tako pa se črta določ-
ba, ki je navedena že v zakonu.

7. Prvi odstavek 16. člena se na nave-
deni način spremeni zato, da je pri odloča-
nju vedno prisoten vsaj eden od predstavni-
kov kapitala. To je v skladu s prvim odstav-
kom 271. člena zakona o gospodarskih
družbah.

8. Enako kot pri upravi je tudi pri nadzor-
nem svetu družbe interes, da se uokviri ude-
ležba na dobičku. Na ta način so določeni
določeni kriteriji, ki jih mora skupščina pri
odločanju o nagradi nadzornega sveta spo-
štovati.

9. Statut je najpomembnejši akt družbe
in mora biti že zaradi tega kar najbolj stabi-
len. Zato je prav, da se njegove spremem-
be in dopolnitve sprejemajo s tričetrtinsko
večino glasov pri sklepanju zastopanega os-
novnega kapitala na skupščini.

10. Iz operativnih razlogov predlagamo,
da se rok za ugotavljanje upravičenosti do
udeležbe na skupščini določi čimbolj na-
tančno, in sicer več kot tri dni pred sejo
skupščine.

V zvezi z zgoraj navedenimi predlogi
družbi sporočamo, da bomo poskušali v ute-
meljenost naših predlogov prepričati tudi
druge delničarje.

Stališče uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet Emona Merkur,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, se z nas-
protnimi predlogi strinjata in jih podpirata.

Utemeljitev
Utemeljitve pri posameznih točkah nas-

protnega predloga vsebinsko popolneje po-
jasnjujejo posamezne opredelitve v obeh ak-
tih in zagotavljajo kontinuiteto prehoda v no-
vo družbo. Prav tako zagotavljajo delničar-
jem kontrolo nad premoženjem družbe.

Uprava družbe Emona Merkur, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130, je dne 18. 12.
1998 od Publikum, d.d., Miklošičeva 38,
Ljubljana, prejela

nasprotna predloga
k točki 2.2. in točki 2.3. dnevnega reda

7. seje skupščine družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, sklicane
za dne 15. 1. 1999.

Delničar Publikum, borzno posredova-
nje, d.d., Miklošičeva 38, Ljubljana, družbi
Emona Merkur, trgovina na drobno, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130, sporoča nas-
protne predloge za glasovanje na 7. redni
skupščini družbe Emona Merkur, d.d., Ljub-
ljana, ki je sklicana za petek, 15. januarja
1999 ob 13. uri in katere sklic je bil objav-
ljen dne 11. 12. 1998, ter pri tem sporoča,
da bo na skupščini ugovarjal predlogoma
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gove nasprotne predloge.

Nasprotni predlog k točki 2.2. dnevnega
reda:

Delničar Publikum, d.d., Miklošičeva 38,
Ljubljana, predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Skupščina sprejme pogodbo o združitvi
z vsebino iz predloga nadzornega sveta, v
katerega pa se vnesejo naslednje spre-
membe:

A) Črtata se šesta in sedma alinea 1. čle-
na pogodbe.

B) 6. člen pogodbe se spremeni tako,
da se glasi:

6. člen
Prevzemna družba Emona Živila, d.d., bo

zaradi spojitve prevzetih družb in prenosa
premoženja prevzetih družb nanjo zagotovila
delničarjem prevzetih družb delnice prevzem-
ne družbe z lastnostmi iz enajstega člena.

Menjalno razmerje, ki določa število del-
nic posamezne prevzete družbe in denarni
znesek do vrednosti ene cele delnice prev-
zemne družbe, ki ga delničar posamezne
prevzete družbe prejme proti izročitvi vseh
delnic prevzete družbe v njegovi lasti, je
določeno tako:

– da se vrednost posamezne prevzete
družbe ugotovi na podlagi tržnih cen delnic
posamezne od treh prevzetih družb;

– da se vsota vrednosti vseh prevzetih
družb, ugotovljena v skladu s prejšnjo ali-
neo deli s številom delnic prevzemne druž-
be, razmerje med tako ugotovljeno vred-
nostjo delnice prevzete in prevzemne druž-
be pa predstavlja menjalno razmerje.

Menjalna razmerja so naslednja:

– za eno navadno delnico izdajatelja
EMM, nominirano na 8.000 SIT prejme njen
delničar 12,44205 delnic izdajatelja Emo-
na Živila, d.d., nominiranih na 1.000 SIT za
eno delnico;

– za eno navadno delnico izdajatelja
EOK, nominirano na 1.000 SIT prejme njen
delničar 1,04413 delnic izdajatelja Emona
Živila, d.d., nominiranih na 1.000 SIT za
eno delnico;

– za eno navadno delnico izdajatelja
ŽKR, nominirano na 10.000 SIT prejme
njen delničar 5,742486 delnic izdajatelja
Emona Živila, d.d., nominiranih na 1.000
SIT za eno delnico.

Ob menjavi se vsakemu delničarju prev-
zete družbe del delnice, ki presega polno
število delnic, izplača v denarju po nasled-
njih vrednostih:

– za eno delnico EMM 27.300 SIT;
– za eno delnico EOK 2.291 SIT;
– za eno delnico ŽKR 12.600 SIT.
C) 7. člen pogodbe se spremeni tako,

da se glasi:
7. člen

Čisti dobiček, ki ga bodo prevzete druž-
be ustvarile v letu 1998 in o delitvi katerega
zaradi morebitnega predhodnega preneha-
nja poslovanja ne bodo mogle odločati
skupščine prevzetih družb, bo prevzemna
družba delila tako, da bo 30% ustvarjenega
čistega dobička posameznih prevzetih
družb v letu 1998 razdelila v obliki gotovin-
skih dividend delničarjem posameznih prev-
zetih družb po stanju ob menjavi delnic za
delnice prevzemne družbe, preostanek do-
bička posameznih prevzetih družb v letu
1998 pa bo ostal v celoti nerazporejen.

D) Črta se 8. člen pogodbe.
E) Tretji odstavek 11. člena pogodbe se

spremeni tako, da se glasi:
V skladu s prvim in drugim odstavkom

bo osnovni kapital razdeljen na:
– 4.431.369 navadnih delnic brez oz-

nake;
– 468.940 navadnih delnic oznake B;
– 168.701 navadnih delnic oznake C;
– 211.838 navadnih delnic oznake D;
– 557.316 navadnih delnic oznake E.
F) V skladu s sprejetimi spremembami

se členi predloga pogodbe ustrezno preo-
številčijo.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo po-
godbo o spojitvi v Emona Živila, d.d., v pred-
laganem besedilu vse tri družbe iz prvega
odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega
reda, in sicer z dnem, ko je podpisan notar-
ski zapis.

Nasprotni predlog k točki 2.3. dnevnega
reda:

Delničar Publikum, d.d., Miklošičeva 38,
Ljubljana, predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Sprejme se statut Emona Živila, trgovina
in gostinstvo, d.d., z vsebino iz predloga
nadzornega sveta, v katerega pa se vnesejo
naslednje spremembe:

A) Spremeni se drugi odstavek 6. člena
statuta, tako da se glasi:

Osnovni kapital je razdeljen na
5.838.164 navadnih imenskih delnic, in si-
cer:

– 4.431.369 navadnih delnic brez oz-
nake;

– 468.940 navadnih delnic oznake B;
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– 168.701 navadnih delnic oznake C;
– 211.838 navadnih delnic oznake D;
– 557.316 navadnih delnic oznake E.
B) Črta se 7. člen statuta.
C) Spremeni se 27. člen statuta, tako da

se glasi:
27. člen

Čisti dobiček, ki ga bodo prevzete druž-
be ustvarile v letu 1998 in o delitvi katerega
zaradi morebitnega predhodnega preneha-
nja poslovanja ne bodo mogle odločati
skupščine prevzetih družb, bo družba delila
tako, da bo 30% ustvarjenega čistega do-
bička posameznih prevzetih družb v letu
1998 razdelila v obliki gotovinskih dividend
delničarjem posameznih prevzetih družb po
stanju ob menjavi delnic za delnice prev-
zemne družbe, preostanek dobička posa-
meznih prevzetih družb v letu 1998 pa bo
ostal v celoti nerazporejen.

D) V skladu s sprejetimi spremembami
se členi predloga statuta ustrezno preoše-
vilčijo.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
Emona Živila, d.d., v predlaganem besedilu
vse tri družbe iz prvega odstavka sklepa
pod točko 2.1. dnevnega reda, in sicer z
dnem, ko ga sprejme zadnja od navedenih
družb.

Utemeljitev:
S sprejetjem predloga nadzornega sve-

ta bi bili delničarji Emone Merkur oškodo-
vani v korist delničarjev drugih dveh družb,
saj glede na tržno ceno v razmerju do del-
ničarjev Emone Obale Koper delničarjem
upošteva vrednost delnice le 15.319,93
SIT, v razmerju do Živil Kranj pa le
14.216,67 SIT. Tržna cena delnice znaša
21.000 SIT, v primeru ponudbe za prev-
zem pa najmanj 27.300 SIT ter bi bili delni-
čarji Emone Merkur zato oškodovani za
znesek razlike do tržne vrednosti. Nasprot-
ni predlog pa upošteva tržne vrednosti del-
nic in zagotavlja enak položaj delničarjem
vseh treh družb in tudi ne omogoča nak-
nadnega spreminjanja razmerij brez sklepa
skupščine.

Zahteva za objavo predmeta, o katerem
naj sklepa skupščina

Delničar Publikum, borzno posredova-
nje, d.d., Miklošičeva 38, Ljubljana, kot
manjšinski delničar od družbe Emona Mer-
kur, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, Ljublja-
na, v skladu z 286. členom zakona o gos-
podarskih družbah zahteva, da na način, na
kakršen je bil objavljen sklic skupščine druž-
be, v zakonskem roku objavi predmet, o
katerem naj sklepa skupščina družbe, skli-
cana za dan 15. 1. 1999.

Stališče uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet družbe Emona

Merkur, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, se
z nasprotnimi predlogi ne strinjata in predla-
gata skupščini, da jih zavrne.

Utemeljitev:
Predloženi nasprotni predlogi se nana-

šajo na predlagana menjalna razmerja, za
katera menimo, da so ugotovljena pravilno
in korektno do vseh delničarjev, saj so bila
ugotovljena na naslednji način:

Upoštevalo se je dejstvo, da so družbe,
ki se združujejo, v objektivno različnih polo-
žajih, glede na izvedbo lastninskega preob-
likovanja, tako da ni mogoče govoriti o trž-
nih cenah, saj:

– Emona Merkur, d.d., Ljubljana, še ni
niti zaključila odkupa delnic iz programa no-
tranjega odkupa,

– so Živila Kranj, d.d., Naklo, sicer za-
ključila lastninsko preoblikovanje, vendar
delnice še niso uvrščene v borzno kotacijo,

– delnice Emone Obale Koper, d.d., Ko-
per, pa že kotirajo na origaniziranem trgu
vrednostnih papirjev.

Zaradi zagotovitve enakih izhodišč in
predpostavk so zato isti pooblaščeni cenilci
izračunali vrednosti lastniškega kapitala vseh
treh družb po različnih uveljavljenih meto-
dah.

Na osnovi ugotovitev in poudarkov cenil-
cev so se vse tri družbe dogovorile za ustrez-
na metodološka izhodišča določitve vred-
nosti lastniških kapitalov kot podlage za
predlagana menjalna razmerja, ki se jih do-
končno določi skozi instrument odobrene-
ga kapitala.

Enako kot uprave in nadzorni sveti vseh
treh družb je izbrano kombinacijo metod
vrednotenja kot ustrezno označil tudi s stra-
ni sodišča določen spojitveni revizor KPMG
Slovenija, d.o.o., ki je tudi poudaril, da je
“izračunano menjalno razmerje ugotovljeno
pravilno in omogoča enakopraven vstop del-
ničarjev v novo družbo”.

Emona Merkur, d.d., Ljubljana

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-104
Ime glasila: revija AURA.
Izdajatelj AURA, d.o.o. Ljubljana, Stari

trg 4.
Lastnica (100%): Daja Kiari.
Financira se iz naročnine, prodaje ter

prihodkov iz oglaševanja.

Razne objave

Št. 58/98 Ob-55
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0002 Mag. Andrej Prelovšek, univ.

dipl. inž. arh.
A-0004 Janez Kobe, univ. dipl. inž. arh.
A-0005 Mag. Janez Lajovic, univ. dipl.

inž. arh.

A-0006 Bogdan Reichenberg, univ. dipl.
inž. arh.

A-0008 Mag. Tomaž Kancler, univ. dipl.
inž. arh.

A-0010 Nives Kropivšek, univ. dipl. inž.
arh.

A-0014 Mag. Peter Bassin, univ. dipl.
inž. arh.

A-0027 Dean Škof, univ. dipl. inž. arh.
A-0038 Jadranka Grmek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0057 Judita - Danila Černič -

Zupančič, univ. dipl. inž. arh.
A-0063 Barbara Magušar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0066 Karim Kleva, univ. dipl. inž. arh.
A-0068 Darja List, univ. dipl. inž. arh.
A-0073 Janez Kuzman, univ. dipl. inž.

arh.
A-0074 Martin Kunaver, univ. dipl. inž.

arh.
A-0076 Gorazd Kobal, univ. dipl. inž.

arh.
A-0084 Miroslav Mršnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0093 Gregor Vrhunec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0098 Dejan Bevc, univ. dipl. inž. arh.
A-0109 Nuša Boh - Pečnik, univ. dipl.

inž. arh.
A-0111 Nastja Sajovic, univ. dipl. inž.

arh.
A-0176 Janez Muhovec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0195 Romana Mahne - Toš, univ. dipl.

inž. arh.
A-0200 Miran Lasič, univ. dipl. inž. arh.
A-0216 Nada Robič, univ. dipl. inž. arh.
A-0279 Želimir Jurič, inž. arh.
A-0319 Jože Žan, univ. dipl. inž. arh.
A-0329 Marko Ušaj, univ. dipl. inž. arh.
A-0455 Olga Pirih, univ. dipl. inž. arh.
A-0489 Igor Šilc, univ. dipl. inž. arh.
A-0491 Lučka Kamenik , univ. dipl. inž.

arh.
A-0492 Vladimir - Blaž Ribič, univ. dipl.

inž. arh.
A-0493 Gordana Vesel, univ. dipl. inž.

arh.
A-0495 Aleksander Šmidlehner, univ.

dipl. inž. arh.
A-0496 Mladen Treppo, univ. dipl. inž.

arh.
A-0497 Matjaž Dolenc, univ. dipl. inž.

arh.
A-0499 Barbara Mihev - Ačanski, univ.

dipl. inž. arh.
A-0501 Radivoj Zgonik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0502 Katarina Caglič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0504 Mag. Dare Poženel, univ. dipl.

inž. arh.
A-0505 Igor Borec, univ. dipl. inž. arh.
A-0558 Nina Jankovič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0573 Radivoj Mohorič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0576 Marjan Ekert, univ. dipl. inž. arh.
A-0584 Emilija Čebašek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0587 Ivica Bošnjaković, univ. dipl. inž.

arh.
A-0590 Zdravko Gutman, univ. dipl. inž.

arh.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 9. 1. 1999 / Stran 85

A-0600 Nande Korpnik, univ. dipl. inž.
arh.

A-0613 Dr. Jože-Izbris Kušar, univ. dipl.
inž. arh.

A-0616 Marija Bobnar - Bajda, univ. dipl.
inž. arh.

A-0617 Aleksandra Leban - Meze, univ.
dipl. inž. arh.

A-0619 Nataša Gorjup, univ. dipl. inž.
arh.

A-0621 Peter Kocmut, univ. dipl. inž.
arh.

A-0637 Alenka Golob, univ. dipl. inž.
arh.

A-0644 Nataša Jakopin, univ. dipl. inž.
arh.

A-0655 Vojko Jurca, univ. dipl. inž. arh.
A-0667 Anton Schlaus, univ. dipl. inž.

arh.
A-0687 Ludvik Sedonja, univ. dipl. inž.

arh.
A-0700 Jakob Gnilšak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0702 Vinko Torkar, univ. dipl. inž. arh.
A-0718 Marjeta Brenk, univ. dipl. inž.

arh.
A-0721 Matjaž Drašak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0729 Janez Drinovec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0738 Klemen Likar, univ. dipl. inž. arh.
A-0740 Majda Planišček, univ. dipl. inž.

arh.
A-0741 Miroslav Hribernik, univ. dipl.

inž. arh.
A-0758 Natalija Rus, univ. dipl. inž. arh.
A-0759 Milan Vojnović, univ. dipl. inž.

arh.
A-0760 Mitja De Gleria, univ. dipl. inž.

arh.
A-0761 Gregor Kraševac, univ. dipl. inž.

arh.
A-0763 Alenka Hlupič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0765 Janko Klun, univ. dipl. inž. arh.
A-0766 Robert Rožac, univ. dipl. inž.

arh.
A-0768 Marko Šenk, univ. dipl. inž. arh.
A-0771 Tanja Barle, univ. dipl. inž. arh.
A-0772 Nataša Štrukelj, univ. dipl. inž.

arh.
AK-0769 Mira Vizovišek - Motaln, univ.

dipl. inž. krajin. arh.
G-0014 Bogomir Volčanšek, inž. gradb.
G-0043 Anton Berce, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0057 Ingeborg Waschl, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0067 Borut Železnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0070 Zoran Crnjak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0074 Tihomir Knap, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0091 Irena Judež, inž. gradb.
G-0096 Mag. Bojan Končar, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0140 Samo Pajer, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0141 Andrej Štendler, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0142 Vesna Haralampiev, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0148 Jernej Novak, univ. dipl. inž.

gradb.

G-0155 Alojz Strmec, inž. gradb.
G-0168 Judita Petelin, inž. gradb.
G-0174 Ivo Novosel, inž. gradb.
G-0214 Darko Dolenec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0242 Miroslav Kobal, inž. gradb.
G-0362 Metka Rutar - Piber, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0363 Andrej Rus, inž. gradb.
G-0364 Peter Rubin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0365 Branko Dušej, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0366 Emiljan Pavlin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0367 Bojana Sovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0368 Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0369 Janez Jerina, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0370 Branka Manfreda, inž. gradb.
G-0371 Matjaž Mandelj , univ. dipl. inž.

gradb.
G-0372 Marijan - Klaudije Zornik, inž.

gradb.
G-0373 Livija Jurič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0374 Marjan Zaletelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0375 Breda Merhar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0376 Bojan Grom, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0377 Boris Zrimc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0378 Mag. Miran Lozej , univ. dipl. inž.

gradb.
G-0379 Tone Lovšin, inž. gradb.
G-0380 Ivan Lipovšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0381 Janko Kavčič, inž. gradb.
G-0382 Anđelo Kavčić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0383 Zdenka Janjetović, inž. gradb.
G-0384 Peter Klevže, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0385 Marko Jurič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0386 Peter Kristanič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0387 Stanislav Kranjc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0388 Egon Kocjan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0389 Dušan Kraigher, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0390 Franc Lednik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0391 Klavdij Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0392 Leon Kostiov, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0393 Franc Kositer , univ. dipl. inž.

gradb.
G-0394 Ivan Kosi, univ. dipl. inž. gradb.
G-0395 Alenka Kosec - Peljhan, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0396 Jože Kos, univ. dipl. inž. gradb.
G-0397 Mag. Darja Lazar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0398 Zoran Jelovčan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0399 Mato Marijan, inž. gradb.
G-0400 Frank Mišetić, univ. dipl. inž.

gradb.

G-0401 Nives Bartol - Pohl, univ. dipl.
inž. gradb.

G-0402 Viktor Markelj, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0403 Marjan Ivanjko, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0404 Marjan Marko, inž. gradb.
G-0405 Matjaž Jakopin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0406 Igor Baša, univ. dipl. inž. gradb.
G-0407 Igor Janežič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0408 Marija Nardin, inž. gradb.
G-0409 Irena Mesarič, inž. gradb.
G-0410 Dejan Avsec, inž. gradb.
G-0411 Marijan Štefan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0412 Urška Hočevar - Vertot, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0413 Darko Repa, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0414 Božo Janžekovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0415 Lidija Rožen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0416 Nevenka Richter - Peče, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0417 Marko Jakob, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0418 Dušan Ristanović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0419 Andrej Rogač, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0420 Franc Rojnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0421 Marijana Rojnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0422 Mihael Hild, inž. gradb.
G-0423 Aleš Hojs, univ. dipl. inž. gradb.
G-0424 Antonija Rotar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0425 Borut Rovšček, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0426 Janez Kalan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0427 Dean Hictaler, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0428 Nikolaj - Martin Rožič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0429 Slavko Rupnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0430 Friderik - Miroslav Hauptman,

inž. gradb.
G-0431 Marjetka Saje, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0432 Ljubo Hansel, inž. gradb.
G-0433 Mojmir Sajinčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0434 Cvetka Sajovic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0435 Marjan Rožen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0436 Nika Kadič, inž. gradb.
G-0437 Alenka Prosen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0438 Jana Kejžar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0439 Janez Pugelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0440 Ida Kavčič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0441 Marijan Kaučič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0442 Tamara Karadžič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0443 Zdenko Race, inž. gradb.
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G-0444 Zmago Kajba, inž. gradb.
G-0445 Robert Radakovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0446 Silvan Radinja, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0447 Boris Rep, univ. dipl. inž. gradb.
G-0448 Friderik Kager, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0449 Danilo Jazbinšek, inž. gradb.
G-0450 Marjan Ranc, inž. gradb.
G-0451 Milan Ranković, inž. gradb.
G-0452 Ferid Kadič, inž. gradb.
G-0453 Stojan Ražen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0454 Jasmina Rebernik, inž. gradb.
G-0455 Mag. Smiljan Juvan, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0456 Ana Juvan, univ. dipl. inž. gradb.
G-0457 Dušan Jukić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0458 Zdenko Josipovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0459 Dušan Samec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0460 Dušica - Milena Raič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0461 Goran Gabrovec, inž. gradb.
G-0462 Agata Suhadolnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0463 Barbara Gnidovec, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0464 Magda Svetina - Mercina, inž.

gradb.
G-0465 Venčeslav Svoljšak, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0466 Peter German, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0467 Jože Šafner, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0468 Darjo Šajn, inž. gradb.
G-0469 Dušan Gašperič, inž. gradb.
G-0470 Darko Šalamun, inž. gradb.
G-0471 Pavle Hafner, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0472 Ivan Gašparović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0733 Leon Gradnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0788 Ivan Lovec, inž. gradb.
G-1073 Stanislav Turk, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1167 Marina Sel - Skaza, inž. gradb.
G-1172 Ciril Bogataj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1173 Štefan Donko, inž. gradb.
G-1174 Božidar - Franc Uršič, inž.

gradb.
G-1176 Uroš Nučič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1181 Miloš Bevk, inž. gradb.
G-1182 Andrej Lazar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1185 Katica Lovec, inž. gradb.
G-1186 Samo Pirjevec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1187 Jolanda Mandelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1188 Dr. Bogdan Zgonc, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1189 Jože Kastelec, inž. gradb.
G-1190 Božidar Perko, inž. gradb.
G-1191 Janez Zakrajšek, inž. gradb.
G-1192 Franc Perc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1193 Srečko Vavtar, inž. gradb.

G-1194 Peter Gradišar, inž. gradb.
G-1196 Viktor Kravanja, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1198 Peter Simonič, inž. gradb.
G-1203 Vinko Rojec, inž. gradb.
G-1209 Marijana Nikšić - Zorko, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1210 Srečko Tratnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1211 Vladimir Rostohar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1214 Zdravko Brumen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1216 Doc. Dr. Jelena Vojvodić - Tuma,

univ. dipl. inž. gradb.
G-1221 Nikolaj Šiško, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1301 Matjaž Klinc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1302 Ante Kuzmanić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1305 Milan Prša, univ. dipl. inž. gradb.
G-1327 Bojan Novačan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1328 Matija Blagus, inž. gradb.
G-1331 Franc Riček, inž. gradb.
G-1332 Jože Grobelnik, inž. gradb.
G-1376 Albert Račečič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1383 Stanislav Žigo, inž. gradb.
G-1385 Marijan Kogoj, inž. gradb.
G-1396 Viktor Torkar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1400 Jožef Rogan, inž. gradb.
G-1401 Roman Batagelj, inž. gradb.
G-1402 Ivan Eder, inž. gradb.
G-1405 Andrej Štefančič, inž. gradb.
G-1407 Iztok Leskovar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1441 Jan Sajovic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1483 Valentina Čoklc, inž. gradb.
G-1489 Jakob Šušteršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1533 Avgust Heričko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1535 Ivan Krapež, inž. gradb.
G-1536 Anton Apat, univ. dipl. inž. gradb.
G-1540 Marjana Gajšek, inž. gradb.
G-1541 Primož Rošer, inž. gradb.
G-1542 Andrej Klančnik, inž. gradb.
G-1544 Irena Zidarič, inž. gradb.
G-1545 Liljana Ajdič, inž. gradb.
G-1551 Romana Starič, inž. gradb.
G-1563 Vladimir Špiganovič, inž. gradb.
G-1583 Ivan Hudrap, inž. gradb.
G-1586 Dušan Davidović, univ. dipl. inž.

arh.
G-1587 Janja Pfeifer, inž. gradb.
G-1588 Igor Gruden, inž. gradb.
G-1589 Janja Borec-Merlak, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1590 Ivan Košutar, inž. gradb.
G-1591 Igor Požar, inž. gradb.
G-1592 Janez Kvartuh, inž. gradb.
G-1593 Viljem Zemljak, inž. gradb.
G-1594 Vojislav Bilić, inž. gradb.
G-1595 Dr. BLAŽ MATIJA VOGELNIK,

univ. dipl. inž. arh.
G-1596 Prof. Dr. JOŽE KUŠAR, univ.

dipl. inž. arh.
G-1597 Rado Ferjan, univ. dipl. inž.

geod. komun.
G-1598 Marija Ferjan, univ. dipl. inž.

geod. komun.

G-1600 Rajko Sterguljc, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1602 Zoran Jaušovec, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1603 Stanko Henigman, inž. gradb.
G-1604 Mitja Sonnenwald, univ. dipl. inž.

geod. komun.
G-1605 Jaka Veljko Vuga, inž. gradb.
G-1606 Borut Dovžak, inž. gradb.
G-1607 Andrej Kopač, univ. dipl. inž.

komun. inž.
G-1608 Roman Turšič, inž. gradb.
G-1609 Franc Zorč, inž. gradb.
G-1610 Rafael Rebec, inž. gradb.
S-0008 Stanko Kajba, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0015 Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0063 Daniel Dolinar, inž. strojn.
S-0076 Željko Rečnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0085 Peter Lindič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0089 Zdravko Lavrič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0091 Maks Oblak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0095 Marko Kompan, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0101 Štefan Kovačič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0115 Ladislav Alič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0142 Branko Debeljak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0143 Jožef Dermol, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0173 Vladimir Polh, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0264 Amadeo Cesar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0344 Jurij Bokal, inž. strojn.
S-0351 Andrej Hernja, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0494 Janez Primožič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0560 Mojca Kert - Kos, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0563 Mag. Zdenko Savšek, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0566 Miran Žgajnar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0567 Iztok Jelen, univ. dipl. inž. strojn.
S-0569 Stanislav Zorko, inž. strojn.
S-0571 Slavko Kline, inž. strojn.
S-0572 Iztok Ipavec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0573 Danijel Zupančič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0574 Ivan Hrovat, univ. dipl. inž. strojn.
S-0576 Igor Kogej, univ. dipl. inž. strojn.
S-0577 Carmelo Lenzi, inž. strojn.
S-0578 Vincenc Vovk, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0579 Primož Zibelnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0580 Franc Friškič, inž. strojn.
S-0581 Silvo Štih, inž. strojn.
S-0582 Martin Hočevar, inž. strojn.
S-0583 Davorin Mejal, inž. strojn.
S-0584 Mag. Branko Caglič, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0585 Zlatko Murn, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0586 Miha Briški, univ. dipl. inž. strojn.
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S-0587 Nikolaj Polh, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0588 Peter Božič, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0589 Peter Tomazin, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0590 Franci Berlan, inž. strojn.
S-0635 Borislav Đuranović, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0655 Slavko Stošicki, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0690 Ciril Šonc, univ. dipl. inž. strojn.
S-0692 Otmar Bedenk, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0701 Branko Cajzek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0727 Tomaž Goršič, inž. strojn.
S-0747 Ivan Juvan, inž. strojn.
S-0759 Andrej Jurca, inž. strojn.
S-0766 Aleksander Drolc, inž. strojn.
S-0770 Andrija Radoš, inž. strojn.
S-0772 Ervin Miklavžina, inž. strojn.
S-0774 Janko Friš, univ. dipl. inž. strojn.
S-0779 Dušan Mitrović, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0784 Karmen Rotnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0785 Milorad Žunjanin, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0787 Ivan Bračko, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0789 Branko Hrast, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0794 Milan Kobal, inž. strojn.
S-0802 Matjaž Leber, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0807 Zmago Mikolič, inž. lad. strojn.
S-0808 Marko Avšič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0809 Klemen Škrjanc, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0810 Franc Tomažič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0811 Ivan Miroslav Sekavčnik, univ.

dipl. inž. strojn.
S-0811 Rudolf Bensa, inž. strojn.
S-0814 Andrej Strašek, inž. strojn.
S-0815 Ivan -Peter Fabjančič, univ. dipl.

inž.
S-0816 Rajmund Šlibar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0817 Martin Pavlin, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0818 Branko Leban, univ. dipl. inž.

strojn.
E-0001 Ivan Leban, univ. dipl. inž. elektr.
E-0010 Robert Černe, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0012 Janez Zupančič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0013 Alojz Kokovnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0039 Mihael Štular, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0057 Anton Hojnik, univ. dipl. inž. elektr.
E-0095 Bojan Mašek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0112 Jože Grušovnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0114 Ratibor Radenkovič, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0123 Franc Zakeršnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0329 Maksimiljan Skaza, univ. dipl.

inž. elektr.

E-0490 Emil Osterc, inž. elektr.
E-0491 Drago Majcen, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0663 Željko Karas, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0664 Borut Zemljarič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0665 Zdravko Lonec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0666 Svitomir Švegl, inž. elektr.
E-0667 Rasto Švajgar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0668 Aleš Erceg, inž. elektr.
E-0669 Aljoša Kosovinc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0670 Simona - Marija Sila, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0671 Miroslav Jurišević, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0672 Jožef Debevc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0673 Silvo Štruc, univ. dipl. inž. elektr.
E-0675 Mag. Milan Jevšenak, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0676 Jože Podlipnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0677 Jože Podgoršek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0678 Janez Kern, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0679 Stanislav Valič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0680 Jože Kragelj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0681 Gordan Ružić, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0682 Zmago Karner, inž. elektr.
E-0683 Alojz Rozman, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0684 Mag. Mirjan Trampuž, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0685 Ivan Klem, univ. dipl. inž. elektr.
E-0686 Marjan Lisjak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0687 Anton Koselj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0688 Ivan Lozej, inž. elektr.
E-0689 Janez Kovačič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0690 Anton Eder, inž. elektr.
E-0692 Aleš Kregar, univ. dipl. inž. elektr.
E-0693 Borut Vertačnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0694 Ignac Kravcar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0695 Ivan Korečič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0696 Mile Pantoš, inž. elektr.
E-0697 Nenad Zoranović, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0698 Mag. Dragić Paramentić, univ.

dipl. inž. elektr.
E-0699 Miloš Ljubič, inž. elektr.
E-0700 Anton Majcen, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0701 Elizabeta Strgar - Pečenko, univ.

dipl. inž. elektr.
E-0702 Neda Bogdanović - Golić, univ.

dipl. inž. rač.
E-0703 Anton Luskovec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0712 Marija Mrzel - Ljubič, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0753 Dušan Lozej, univ. dipl. inž.

elektr.

E-0785 Franc Hiti, univ. dipl. inž. elektr.
E-0789 Nebojša Jovanović, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0791 Darko Kuhar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0794 Ivo - Mak Mekinc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0805 Aleš Redjko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0813 Krešo Petrošanec, inž. elektr.
E-0847 Franjo Vojsk, inž. elektr.
E-0850 Željko Markan, inž. elektr.
E-0863 Zmagoslav Udovič, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0870 Majda Štefotič, inž. elektr.
E-0882 Petar Manojlović, inž. elektr.
E-0884 Rudolf Rupnik, inž. elektr.
E-0885 Zvonko Filipič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0889 Momčilo Lalić, inž. elektr.
E-0951 Dimitrij Kos, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0952 Radko Krivec, inž. elektr.
E-0953 Vladimir Palčec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0954 Janez Kazimir Tomažin, univ.

dipl. inž. elektr.
E-0956 Aldo Milin, inž. elektr.
E-0957 Danilo Mavri, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0966 Anton Šega, inž. elektr.
E-0971 Vojko Petrič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0973 Marin Andrijašević, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0977 Marija Zabukovnik, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0979 Zdravko Štraser, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0981 Igor Rot, inž. elektr.
E-0983 Emil Puhek, inž. elektr.
E-0984 Jože Tomšič, inž. elektr.
E-0985 Drago Srpan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0986 Igor Radin, univ. dipl. inž. elektr.
E-0987 Miran Senčar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0988 Desanka Jagarinec, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0989 Ištvan Pajor, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0990 Niko Radanovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0991 Zoran Brvar, inž. elektr.
E-0993 Ivan Čeligoj, inž. elektr.
E-0994 Anton Šeneker, inž. elektr.
E-0995 Borut Kačič, inž. elektr.
E-0996 Tatjana Muha, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0998 Janez Gonc, univ. dipl. inž.

elektr.
T-0019 Aleš Zalar, inž. kem. teh.
T-0035 Gabriel - Nikolaj Hegeduš, univ.

dipl. inž. kem. teh.
T-0123 Doc. Dr. Mihael Ribičič, univ.

dipl. inž. geol.
T-0394 Zdenko Piškur, univ. dipl. inž.

org. dela
T-0401 Marjeta Cestnik, univ. dipl. inž.

rud.
T-0402 Dr. Jože Pogorelc, univ. dipl.

inž. gozd.
T-0405 Ivan Pečovnik, univ. dipl. inž. rud.
T-0416 Marijan Jedovnicki, univ. dipl.

inž. kem.
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T-0418 Franc Plevnik, inž. elektr.
T-0422 Mag. Željko Vukelić, univ. dipl.

inž. rud.
T-0423 Ivan Osrečki, univ. dipl. inž. rud.
T-0424 Boris Krajnc, inž. kem. tehn.
T-0427 Borut Breskvar, univ. dipl. inž.

kem.
T-0429 Srečko Auda, univ. dipl. inž.

kem.
T-0430 Milan Pogačnik, univ. dipl. inž.

kem.
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-101
Integral, Prevozi, turizem, prodaja vozil

in servisi, d.d., Jesenice, Titova 67, Jeseni-
ce, preklicuje licenco za avtobus: TAM
190A 110T, reg. št. KR F7-847, veljav-
nost: od 9. 10. 1997 do 9. 10. 2002, šte-
vilka: 0001002/10, z dne 9. 10. 1997.

Ob-160
“dm-drogerie markt”, d.o.o., Ljubljana,

preklicuje bianco akceptni nalog številka
0660431 ter bianco menico.

Ažman Vojko, Vrhovci c. 1/2, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
28-1101/94. s-1110

Elektroinstalacije-Flander, Zatolmin
55/A, Tolmin, preklicuje odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št.
005325/0720/01-67/1995, izdala Obrt-
na zbornica Slovenije. g-1278

Gazvoda Anton, Ratež 59, Brusnice, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
061-1250294. s-1337

Gluščević Perko, Berdajsova ulica 5,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 27-0246/95. s-1229

Gnjatič Duška, Obala 132, Portorož,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
23-0255/94. g-1017

Kamnoseštvo “PLUT“, Plut Peter, Oto-
vec 15, Črnomelj, preklicuje priglasitveni
list, opravilna št. 05-0130/94, mat. št.
5027534, izdan 21. 5. 1994. g-1327

Klenovšek Magda, Rozmanova 1, Ko-
per, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-780194. g-1325

Maligoj Roman, Groharjeva 12, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0769/95 z dne 1. 1. 1995. s-1246

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, potrdilo o homologaciji za vozilo VW
Golf 1.9 SDI, št. šasije
WVWZZZ1JZXW446084, št. motorja
AGPO44009, št. homologacije AGP044009,
izdano 21. 12. 1998. s-1114

Radmanović Nedjeljko, Blatnica 12, Tr-
zin, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
06-0779/94 z dne 6. 10. 1994. s-1048

Trgovina Špica-Falkner s.p., Šeškova ul.
20, Kočevje, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 48-0568/06 z dne 22. 11.
1996. g-1084

Tušar Peter, C. P. avgusta 74, Zagorje,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
61-0496/96, izdan 1. 6. 1996. g-1322

Uzar Mihael, Zg. Pobrežje 24, Rečica
ob Savinji, preklicuje odločbo obrtnega do-
voljenja št. 019191/0226/00-45/1995.
g-1139

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Arhar Aleš, Zgornje Bitnje 244a, Žabni-
ca, potni list št. BA 157172, izdala UE
Kranj. s-1138

Babahmetović Mehmed, Celovška 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127473.
s-1087

Baričič Bojana, Ulica oktobrske revolu-
cije 25, Izola, maloobmejno prepustnico,
št. AI 56108. g-1257

Berić Željko, Zlato polje 3 D, Kranj, pot-
ni list št. BA 677575. s-1235

Berlot Aleš, Ledine 4, Nova Gorica, pot-
ni list št. BA 330382. g-1068

Berlot Iris, Ledine 4, Nova Gorica, potni
list št. BA 330370, izdala UE Nova gorica.
g-1041

Berlot Tanja, Kozana 18, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 8063, izdala
UE Nova Gorica. g-1413

Blokar Marko, Štjak št. 10, Štanjel, pot-
ni list št. AA 038035, izdala UE Sežana.
p-1096

Bofulin Simon, Irje 32, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 821458. s-1202

Bogme Alojz, Elektrarniška ul. 7, Kamni-
ca, potni list št. AA 8529, izdala UE Mari-
bor. s-1137

Camaj Flurim, Molniške čete 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 172068. s-1308

Cidro Jana, Postojnska 20, Ljubljana,
potni list št. BA 707482. s-1128

Cvilak Ana, Trg revolucije 3, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljeno v UL
RS, št. 73/98. p-1022

Ćatić Elvis, Župančičeva 2, Izola, potni
list št. BA 575549. g-1200

Čebohin Peter, Kidričeva 28, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
74012. g-1261

Čeh Javor, Streliška 22, Ljubljana, potni
list št. BA 636337. s-1125

Černe David, Prvačina 40 B, Dornberk,
potni list št. AA 469199. g-1116

Černezel Darko, Lanciova vas 25, Vi-
dem pri Ptuju, potni list št. AA 4671. s-1003

Dežman Marjeta, Ižanska cesta 136/a,
Ljubljana, potni list št. AA 818933. s-1082

Dobranja Samir, Prešernova ul. 7, Ra-
dovljica, potni list št. BA 618862, izdala UE
Radovljica. s-1134

Draganič Franc, Trubarjeva 10, Maribor,
potni list št. AA 6621, izdala UE Maribor.
p-1095

Đukanović Igor, Dogoška 53, Maribor,
potni list št. BA 486313, izdala UE Maribor.
p-1061

Fabiani Andrej, Komen 16, Komen, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 076658.
p-1057

Fabčič Davor, Ul. bratov Učakar 30,
Ljubljana, potni list št. AA 92372. s-1093

Faganel Matej, Breg 14, Nova Gorica,
potni list št. BA 258838, izdala UE Nova
Gorica. g-1062

Filipović Marjan, Cesta komandanta Sta-
neta 32, Medvode, potni list št. AA 597142.
s-1379

Filipović Sarafina, Cesta Komandanta
Staneta 32, Medvode, potni list št. BA
117763. s-1380

Glas Ivan, Čopova 1, Brežice, potni list
št. BA 877574, izdala UE Brežice. p-1041

Gojak Miirjana, Klaričeva 16a, Koper,
potni list št. AA 5092, izdala UE Koper.
g-1065

Golčman Dejan, Stantetova ul. 3, Vele-
nje, potni list št. BA 302388, izdala UE
Velenje. p-1086

Grajfoner Rozika, Bezenškova 54, Mari-
bor, potni list št. AA 808735, izdala UE
Maribor. p-1056

Grilc Tea, Ljubljanska c. 29, Radovljica,
potni list št. BA 567840, izdala UE Radovlji-
ca. g-1066

Hopovac Meho, Podvozna pot 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 596303. s-1007

Izgarević Milija, Gorkega 4, Maribor,
osebno izkaznico št. 41659. p-1076

Jakopić Zlatko, Groharjeva ul. 5, Mari-
bor, potni list št. BA 536746, izdala UE
Maribor. p-1018

Japelj-Bizjak Radojka, Bohoričeva 5,
Ljubljana, potni list št. AA 306586, izdala
UE Ljubljana. s-1331

Josić Jozo, Mariborska cesta 80, Celje,
potni list št. BA 084448, izdala UE Celje.
p-1065

Juričak Vesna, Koleševa ulica 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 96816. s-1013

Klemenčič Eva, Jeenkova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 447376. s-1294

Koželj Damjana, Štefan pri Trebnjem 22,
Trebnje, preklic potnega lista, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 3/98, s-3132. s-1100

Kobal Sebastjan, C. 1. maja 26b, Jese-
nice, potni list št. BA 851853, izdala UE
Jesenice. p-1062

Koder Marjan, Bodešče 3, Bled, potni
list št. BA 134666, izdala UE Radovljica.
g-1143

Komel Marjan, Bilje 156, Renče, potni
list št. AA 844612. g-1262

Kompan Hermina, Dogoše, Dupleška c.
273, Maribor, osebno izkaznico, št. 64688.
p-1051

Končan Peter, Šentjošt nad Horjulom
31, Horjul, osebno izkaznico, št. 22232.
s-1233
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Korać Boris, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list št. BA 853004, izdala UE Ljublja-
na. s-1190

Korać Ilko, Preglov trg 12, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 677124, izdala UE Ljubljana.
s-1191

Korać Simon, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list št. BA 720340, izdala UE Ljublja-
na. s-1189

Koritnik Gorazd, Gubčeva ul. 1, Sevni-
ca, preklic potnega lista, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 63/98, p-63331. p-1008

Kos Ana, Trzinska ul. 2, Domžale, potni
list št. AA 326700, izdala UE Domžale.
g-1069

Kovač Florijan, Suha pri Predosljah 32,
Kranj, potni list št. BA 858698, izdala UE
Kranj. s-1192

Kovačević Armin, Trebinjska 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 938936. s-1118

Krže Luka, Idrijska 10, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 29402. s-1123

Krajner Elizabeta, Saveljska c. 96, Ljub-
ljana, potni list št. BA 136058, izdala UE
Ljubljana. s-1132

Kristan Anja, Cesta na Lenivec 18, Se-
žana, potni list št. BA 670605, izdala UES-
ežana. p-1048

Kurbus Verk Janja, Komanova ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109730.
s-1332

Kuzman Gorazd, Ul. Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, potni list št. AA 17858. s-1008

Laharnar Bojan, Riharjeva 36, Ljubljana,
potni list št. AA 932931, izdala UE Ljublja-
na. s-1336

Lampreht Darko, Zadružna pot 11, Ru-
še, potni list št. BA 808227. p-1019

Lenger Breda, Fokovci 72, Fokovci, pot-
ni list št. BA 010955. p-1027

Lenger Zoltan, Fokovci 72, Fokovci, pot-
ni list št. BA 809907. p-1026

Lenič Damir, Borova vas 24, Maribor,
osebno izkaznico št. 133467. p-1089

Levec Janko, Vrh nad Krašnjo 7, Lukovi-
ca, potni list št. AA 817234. s-1407

Majkić Slobodanka, Prešernova c. 9,
Bled, potni list št. AA 255744, izdala UE
Radovljica. g-1064

Mandič Dragan, Sp. Gameljne 2 c, Ljub-
ljana, potni list št. BA 109336. s-1057

Matičič Elena, Slivice 46, Rakek, potni
list št. BA 368303, izdala UE Cerknica.
g-1063

Maver Anica, Gabrovka pri Zagradcu 4,
Zagradec, potni list št. BA 310516. s-1238

Medić Duško, Cesta v mestni log 72,
Ljubljana, potni list št. BA 796561. s-1050

Mirović Nenad, Clevelandska 21, Ljub-
ljana, potni list št. BA 813975. s-1396

Mladič Mirjana, Tyrševa 1, Maribor, pot-
ni list št. AA 986501, izdala UE Maribor.
p-1097

Moder Janez, Dermotova 21, Ljubljana,
potni list št. BA 617718. s-1051

Nadižar Silva, Glavarjeva ulica 92, Ko-
menda, potni list št. BA 426629. s-1074

Nemanič Igor, Prušnikova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 11077. s-1206

Nemec Goran, Gramozna pot 9, Vrtoj-
ba, Šempeter pri Gorici, potni list št. BA
831078, izdala UE Nova Gorica. s-1136

Oberski Leonida, Cvetlični hrib 14, Ro-
gaška Slatina, potni list št. AA 295435.
s-1059

Oberčkal Karmen, Trubarjeva 56, Celje,
potni list št. AA 276461, izdala UE Celje.
p-1064

Oblak Narcis, Osek 49 c, Šempas, pot-
ni list št. BA 104398. p-1023

Ovniček Marko, Šaleška c.18 B, Vele-
nje, potni list št. AA701358. p-1025

Ozmec Marjan, Rakuševa 5, Ormož, pot-
ni list št. AA 324400. g-1104

Pavletič Klavdija, Marušičeva 37, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 115106,
izdala UE Koper. g-1411

Perhavc Franc, Bratovževa ploščad 10,
Ljubljana, potni list št. AA 216960, izdala
UE Ljubljana. s-1101

Perkovič Boris, Destrnik 47, Destrnik,
potni list št. BA 345530, izdala UE Ptuj.
g-1060

Peroša Vislava, Zupančičeva ul. 16, Pi-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI
129030. g-1161

Podlogar Ana, Golouhova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 113529. s-1290

Podlogar Mojca, Golouhova 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 113551. s-1292

Podlogar Rafael, Golouhova 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 113530. s-1291

Potočnik Vida, Jamova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 66715. s-1052

Pravdič Anton, Gajevci 27 a, Gorišnica,
potni list št. AA 261802. g-1196

Railić Drago, Novo Polje, Cesta XIV/19,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 145760.
Riedl Edvard, Vorohova ul. 18, Bistrica ob
Sotli, potni list št. AA 435982, izdala UE
Ruše. s-1088

Riedl Margareta, Vorohova ul. 18, Bistri-
ca ob Sotli, potni list št. AA 957879, izdala
UE Ruše. p-1087

Robavs Matjaž, Kosova 20, Ljubljana,
potni list št. AA 247185, izdala UE Ljublja-
na. s-1129

Sakič Haziz, Turnerjeva 7, Maribor, pot-
ni list št. AA 147676. p-1024

Samuh Igor, Štrekljeva 38, Maribor, pot-
ni list št. BA 503393. s-2043

Sivić Amir, Poljanska 9a, Ljubljana, potni
list št. BA 484646, izdala UE Ljubljana.
s-1250

Slana Vera, Markovičeva 11, Maribor,
potni list št. AA 661453, izdala UE Maribor.
p-1017

Sonc Marko, Tominškova 46, Ljubljana,
potni list št. BA 814351. s-1216

Stoicev Gorazd, Vrbanska 14a, Maribor,
potni list št. BA 14166, izdala UE Maribor.
p-1021

Staržišar Marko, Matena 31/A, Ig, potni
list št. BA 314107. s-1241

Strniša Anton, Žibernik 29, Rogaška Sla-
tina, potni list št. BA 407516, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-1100

Sulejmanović Nevzeta, Jenkova c. 9, Ve-
lenje, potni list št. AA 265814, izdala UE
Velenje. p-1011

Šarvari Janoš, Brajnikova 16, Ljubljana,
potni list št. BA 735111. s-1225

Šmalc Dejan, Smrečnikova 26, Novo me-
sto, osebno izkaznico št. 41977. g-1258

Štampar Mojca, A. Tovornika 4, Mari-
bor, potni list št. BA 496814, izdala UE
Maribor. p-1078

Štok Nataša, Križevniška 2, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 16074. s-1403

Šuligoj Tomaž, Merljaki 66, Renče, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 86816, izdala
UE Nova Gorica. g-1410

Šumak Stanislav, Vrtna ul. 10, Črenšov-
ci, potni list št. BA 481185. p-1020

Švagelj Simon, Štanjel št. 149, Štanjel,
potni list št. AI 038159, izdala UE Sežana.
p-1073

Trpin Judita, Tržaška 92, Logatec, pre-
klic osebne izkaznice, objavljeno v UL RS,
št. 85/98. s-1242

Turk Borislav, Stara cesta 11, Brezovi-
ca, potni list št. BA 182718, izdala UE Vrh-
nika. s-1169

Varga Vidosava, Ciril Metodova ul. 3, Ma-
ribor, potni list št. BA 504555, izdala UE
Maribor. p-1081

Vesenjak Juraj, Velika nedelja 10/b, Ve-
lika nedelja, potni list št. AA 181853, izdala
UE Ormož. g-1067

Vidmar Denis, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, potni list št. BA 463363.
g-1199

Vozlič Veronika, Pacug 20, Portorož,
maloobmejno prepustnico št. AI 100195,
izdala UE Piran. g-1414

Vrtovec Jadran, Šmarje 28d, Branik, pot-
ni list št. AA 220481, izdala UE Ajdovščina.
g-1415

Vukšinič Jožef, Thumova 25, Ljubljana,
potni list št. AA 680989, izdala UE Ljublja-
na. s-1171

Vukšinič Olga, Thumova 25, Ljubljana,
potni list št. AA 679649, izdala UE Ljublja-
na. s-1170

Zadravec Anton, Sp. Ščavnica 35, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 793890, izda-
la UE Gornja Radgona. p-1102

Zadravec Bernardka, Sp. Ščavnica 35,
Gornja Radgona, potni list št. BA 336041,
izdala UE Gornja Radgona. p-1103

Zadravec Manuela, Plitvički vrh 67, Gor-
nja Radgona, potni list št. BA 147323, izda-
la UE Gornja Radgona. p-1004

Zadravec Zdravko, Spodnja Ščavnica
35, Gornja Radgona, potni list št. BA
204817. p-1028

Zajc Janez, Jarše 11, Ljubljana, potni
list št. BA 522137, izdala UE Ljubljana.
s-1303

Zlobec Polona, Delpinova 14, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
34624. g-1197

Žižmond Makovič Branka, Miren 121/A,
Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI
97751. g-1198
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Žigante Blaž, Jurčičeva 1, Brežice, potni
list št. BA 877511. p-1034

Žnidarič Nataša, Sitarovci 8, Bučkovci,
potni list št. BA 91453, izdala UE Ljutomer.
p-1009

Abram Andrej, Rozmanova 29, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 50341. g-1023

Abram Barbara, Oktobrske revolucije
28, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5956, izdala UE Izola. g-1153

Accetto Žiga, Trnovski pristan 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 0039.
s-1389

Anžlovar Ana, Povšetova 18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37423. s-1131

Antolin Martin, Ižakovci 73/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 16407. p-1015

Bahčič Simona, Elektrarniška cesta 19,
Brestanica, obvestilo o uspehu Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-1307

Bakarič Damjana, Cesta na Poljane 7 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5111. s-1373

Balažič Dejan, Brdnikova ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1043740, št. reg. 206166. s-1115

Balažič Simona, Moščanci 47-1, Mač-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 309365.
g-1264

Ban Barbara, Levstikova 3, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26384.
s-1244

Barber Andrej, Markišavci 21, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 27663.
g-1172

Barbo Marjeta, Polje cesta XXVI 5 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 212402, št. reg. 185240. s-1127

Baznik Danilo, Rojčeva ul. 17, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 00101207776, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-1207

Belec Franc, Ločič 10, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25807,
izdala UE Ptuj. g-1217

Benec Matevž, Andrićeva uliva 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico s kuponi, št.
611975, izdala Zavarovalnic Tilia. s-1054

Benedik Brigita, Retnje 54, Križe, letno
vozovnico. g-1042

Berden Majda, Gorica 50, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 26562. p-1055

Berčič Kristina, Kejžarjeva 37, Jeseni-
ce, dijaško mesečno vozovnico, št. 10588.
g-1272

Bizaj Mojca, Verje 23, Medvode, dijaško
mesečno vozovnico, št. 013772. s-1243

Bizjak Ivan, Cankarjeva 39, Trebnje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20566. s-1408

Blažun-Kocjančič Jakica, Grablovičeva
ul. 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 886363, reg. št. 155275, izda-
la UE Ljubljana. s-1247

Božič Anita, Straža 34, Cerkno, dijaško
mesečno vozovnico, št. 5074. s-1285

Bogataj Roj, Poljanska cesta 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133706, reg. št. 183197, izdala UE Ljub-
ljana. s-1372

Borin Mateja, Letoviška pot 9 a, Koper,
zavarovalno polico, št. 188894, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-1314

Borin Mateja, Letoviška pot 9 a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 151139,
izdala UE Ljubljana. s-1313

Branc Katarina, Planina pod Golico
27/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
00961304. g-1356

Bratušek Janez, Kisar 96, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 19724, izdala
UE Ptuj. g-1273

Brce Klemen, Trata pri Velesovem 26,
Cerklje, Alpetourovo vozovnico št. 929016.
g-1043

Brešan Andrej, Ladra 2, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, št. 1156098. g-1036

Britovšek Bojan, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 15716, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-1158

Bučinel Bojan, Vegova ulica 5, Dob, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole,
Tehniške šole za lesarstvo, št. 81/24-70,
izdano leta 1979. s-1209

Capl-Kumer Danica, Dolniška cesta 3,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 140525,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-1253

Cerar Snežana, Sv. Andrej 4, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 356093,
reg. št. 18539, izdala UE Domžale. s-1099

Cestnik Boris, Trg F. Fakina 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3559,
izdala UE Trbovlje. g-1362

Cetina Ivanka, Kajuhova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1704,
izdala UE Postojna. g-1025

Cifer Zoran, Kersnikova 1, Grosuplje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3954. s-1214

Cotič Petra, Bilje 90/c, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. g-1268

Cvetan Božena, Valjavčeva 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639783,
reg. št. 27242, izdala UE Kranj. g-1346

Čahuk Milan, Stara 3, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje št. 16833. g-1159

Čampa Giorgini Aleksander, Jurčičev trg
2, Ljubljana, ček Nove tržaške kreditne ban-
ke, št. 080002768-01, izdan 30. 12. 1997
Pučnik Janku. s-1317

Čančar Jelena, Križna 25, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38154. s-1016

Čatič Elvis, Župančičeva 2, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10358, iz-
dala UE Izola. g-1344

Čendak Tomislav, Vena Pilona 7, Koper,
diplomo Srednje kovinarske in prometne šo-
le Koper, št. 1354, izdana v Kopru 20. 6.
1989. g-1144

Černezel Darko, Lancova vas 25, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 26256, izdala UE Ptuj. s-1004

Černilogar Dejan, Ul. Ivana Kosovela 3,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1067372, izdala UE Ajdovščina. g-1412

Čižman Nina, Ul. Ivice Pirjevčeve 22,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37302. s-1130

Črešnar Anton, Boharina 17, Zreče, za-
ključno spričevalo kovinarske šole Zreče,
izdano leta 1980. p-1054

Črnigoj Renato, Na Pristavi 27, Šempe-
ter, vozniško dovoljenje. g-1029

Čuden Darja, Podsmreka 25, Dobrova,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3388.
s-1155

Čučnik Darjan, Vodnikovo naselje 42,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25700. s-1195

Dabižljevič Igor, Alojza Rabiča 1 b, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
867707. g-1266

Dakskobler Vida, Petrovo brdo 6, Pod-
brdo, vozniško dovoljenje, št. S
001181881, izdala UE Tolmin. g-1151

David Andor, Topniška ul. 43, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19332678, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. s-1401

Degrassi Dario, Ul. Zvonimira Miloša 8,
Izola, delovno knjižico. g-1141

Dekleva-Bergant Benjamina, Funtkova
ul. 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 596982, reg. št. 84481, izdala
UE Ljubljana. s-1252

Dolšak Gregorij, Vavta vas 48, Straža pri
Novem mestu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6500, izdala UE Novo mesto.
g-1276

Drnovšek Aleš, Podkum 73, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
558132,izdala UE Zagorje ob Savi. p-1084

Ekić Smail, 10 Oktobar bb, Sanski Most,
diplomo Srednje šole Veno Pilon Ajdovšči-
na, izdana leta 1988. s-1014

Emeršič Polona, Jarška c. 34, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 780.
s-1245

Erjavec Eva, Breg 16, Ljubljana, indeks
Filozofske fakultete v Ljubljani - smer an-
gleščina. s-1386

Erjavec Klavdija, Murkova ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998686, reg. št. 206197, izdala UE Ljub-
ljana. s-1296

Fartek Marija, Kuzma 3, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 9175. g-1149

Ferenčak Marjan, Štefanova ulica 8, Ljub-
ljana, diplomo Ekonomske fakultete v Ljub-
ljani, št. 1701, izdana leta 1976. s-1392

Filej Cvetka, Dramlje 25a, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10288, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. p-1013

Fink Andrej, Podturn 57, Dolenjske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
24193, izdala UE Novo mesto. g-1351

Forca Milka, Gregorčičeva 14, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10726,
izdala UE Sežana. g-1024

Fridrih Franc, Tržaška cesta 270/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Druge listine
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št. S 2034, reg. št. 180518, izdala UE
Ljubljana. s-1352

Funkl Mojca, Pod akacijami 50, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252127, reg. št. 224775, izdala UE Ljub-
ljana. s-1133

Galjanič Antun, Ukmarjeva 18, Portorož,
registrsko knjižico za čoln, št.
01/03-306/1997 PI 2456. g-1342

Gašperšič Jože, Tesovnikova ulica 9 a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1970.
s-1302

Glas Ivan, Čopova ul. 1, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, št. 7373, izdala
UE Brežice. p-1042

Glavač Dragotina, Kidričeva 2a, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
470968, izdala UE Zagorje ob Savi. p-1071

Gogala Viljem, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, delovno knjižico. s-1055

Gogić Marinka, C. revolucije 2 a, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, izdala UE Jeseni-
ce. g-1221

Gornik Branko, Grahovo 77, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9548.
s-1009

Gorsin Jože, Vel. Satnik 37, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
24210, izdala UE Novo mesto. g-1275

Gradišar Boris, Dobravica 19, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1215090,
reg. št. 222171, izdala UE Ljubljana.
s-1231

Grah-Vukoslavović Stanka, Cesta mar-
šala Tita 2, Jesenice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 961648, izdala UE Jeseni-
ce. s-1011

Gričevič Srečko, Gorečja vas 49, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36648,
izdala UE Ptuj. g-1280

Gros Martin, Vorančeva 2, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9594. p-1032

Grošelj Irena, Begunjska cesta 16, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 18101, izdala UE Radovljica. s-1205

Habjanič Bojan, Žabljek 29, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21554.
g-1223

Hadžič Izudin, Vanganelska c. 7, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 41177.
g-1035

Hafner Andreja, Godešič 28, Škofja Lo-
ka, vozno karto na relaciji Godešič-Škofja
Loka-Godešič, št. 52/766. g-1089

Hedžet Brigita, Bučkovci 73, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10763. g-1259

Honzak Luka, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
004416. s-1400

Horvat Franc, Gaberje 89a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1106,
izdala UE Lendava. p-1049

Horvat Franc, Gaberje 89/a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1106.
p-1060

Horvat Samo, Stročja vas 85, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika Srednje šolskega cen-
tra v Ptuju, šolsko leto 92/93. g-1230

Hribar Boštjan, Miklošičeva 15, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00944374, reg. št. 29663, izdala UE Dom-
žale. s-1378

Hribar Mojca, Zg. Duplice 6, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16998.
s-1056

Hvala Alen, Most na Soči 32, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S
001155979, izdala UE Tolmin. g-1152

Ivačič Igor, Gregorčičeva 24, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00698746, reg. št. 12415, izdala UE Dom-
žale. s-1211

Jaklič Tomaž, Šentrupert 31, Šentrupert,
investicijski kupon vzajemnega sklada Gali-
leo, št. C 0001739. s-1181

Jakopič Lidija, Nade Ovčakove ul. 21,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 584139,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-1254

Janc Tanja, Poljanska c. 66 b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6212. s-1126

Japelj-Bizjak Radojka, Bohoričeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646323, reg. št. 71203, izdala UE
Ljubljana. s-1329

Japelj-Bizjak Radojka, Bohoričeva 5,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
009202. s-1333

Javornik Karmen, Letuš 36 a, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
453903. p-1030

Javornik Roman, Stranska pot III/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19847, izdala UE Grosuplje. s-1256

Jeras Damjan, Ul. Jakoba Zupana 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje. s-1187

Jernejčič Barbara, Pod plevno 97, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26426, izdala UE Škofja Loka. s-1251

Jezerkič Boštjan, Trg revolucije 17/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A, št.
9476, izdala UE Litija. g-1028

Ješe Igor, Drulovka 44, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 643163, s-1234

Josipović Ivanka, Cesta na Rožnik 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927057, št. reg. 164732. s-1309

Jovan Ksenija, Svetinova 3a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1176293.
g-1022

Jug Marjan, Ul. skladateljev Ipavcev 18,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2457, izdala UE Šentjur. p-1016

Juričak Vesna, Koleševa ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012281, št. reg. 204664. s-1012

Kaiser Dana, Pod lipami 8, Celje, delov-
no knjižico. g-1142

Kančal Štefan, Kolodvorska ul. 30, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12388, izdala UE Lendava. p-1069

Kapš Dejan, Prelesje 3, Stari trg ob Kol-
pi, dijaško mesečno vozovnico, št. 5194.
s-1353

Karakaš Ana, Brodarjev trg 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6414.
s-1072

Kastelic Mojca, Srebrniče 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19660.
s-1385

Kaučič Viktor, Zg. Konjišče 2/a, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5304,
izdala UE Gornja Radgona. g-1166

Kašnik Vasja, Troblje 28, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15083. g-1357

Kelgar Silvester, Vojkova 17, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19097.
p-1037

Kendič Špela, Cesta dveh cesarjev 379,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2933. s-1103

Kernc Ivica, Peruzzijeva ul. 58, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321509, reg. št. 92279, izdala UE Ljublja-
na. s-1090

Kladnik Sandi, Zgornja Kapla 59, Kapla,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9842, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-1046

Klanjšček Marija, B. Kalina 7, Solkan,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-1039

Klemenc Bogomir, Poljanska 70, Gore-
nja vas, delovno knjižico. g-1359

Klemenc Erika, Prešernova cesta 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16476. s-1107

Kmetič Franc, Slovenja vas 27, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17062,
izdala UE Ptuj. g-1021

Kobale David, Mizarska 27/c, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 8002. p-1066

Kocen Jožef, Tomšičeva ul. 1, Lendava,
vozniško dovoljenje, št. 37180. g-1019

Kokalj Rudi, Mladinska ul. 32, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 3078.
g-1349

Končan  Peter,  Šentjošt  nad  Horjulom
31,  Horjul,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BGH, št. S 1264360, št. reg. 200831.
s-1232

Koprivnjak Metka, Brodska cesta 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28415. s-1210

Korelec Marija, Nagodetova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.  S 1077444,  št.  reg.  203473.
s-1085

Koren Marija, Krakovska 10b, Domžale,
indeks SŠGT Radenci, izdan šolsko leto
1981/92. g-1361

Korez Simona, Goriška ul. 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 42575. p-1098

Kos Iza, Mlinska pot 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 29157.
s-1404

Kosi Urška, Kremžarjeva ul. 12, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 19319777, iz-
dala Ekonomska fakulteta. s-1097



Stran 92 / Št. 1 / 9. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kosmatin Boris, Turnše 34, Dob, delov-
no knjižico. s-1098

Kotnik Ernest, Bezina 73, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12135. p-1077

Kovač Florijan, Suha pri Predosljah 32,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 188980, reg. št. 13289, izdala UE
Kranj. s-1193

Kovačev Žužana, Kranjčeva ul. 10, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10559, izdala UE Lendava. p-1029

Kovačević Armin, Trebinjska 10, Ljublja-
na, indeks, št. 26015451, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. s-1304

Kovačič Bahur, Bratuževa 18, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. g-1267

Kozak Jern, Rožna dolina c XII 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845533, št. reg. 109966. s-1204

Koželj Ciril, Zg. Stranje 29, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2187,
izdala UE Kamnik. p - 1083

Kranjc Janez, Polanškova ul. 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
185670, izdalo MSNZ Ljubljana. s-1358

Krelj Petra, Ljubljanska 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38311.
p-1031

Križnik Katarina, Celovška 123, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 21454.
s-1316

Krivec Ivan, Na otoku 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 41561, izdala
UE Celje. p-1085

Krmac Slavica, Kettejeva 2, Izola, zava-
rovalno polico, št. 00593319. g-1218

Krumpak Sašo, Klemenova ulica 90,
Ljubljana, akceptni nalog, št. 6630538.
s-1213

Kužnar Polona, Na dolih 6/a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9042.
s-1354

Kurbus Verk Janja, Komanova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096419, št. reg. 40799. s-1330

Kušer Daniel, Pod jezom 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
812008, reg. št. 101247, izdala UE Ljub-
ljana. s-1145

Ladan Martin, Preglov trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6097.
s-1120

Lah Ana, Tbilisijska ul. 42, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-1284

Lah Borut, Volčje 8, Bloke, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 8068, izdala UE
Cerknica. s-1311

Lampreht Tin, Zrinjskega 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36377.
s-1002

Lavrin Marko, Partizanska pot 20, Litija,
delovno knjižico. s-1194

Lazić Mirjana, Fabianijeva11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9760. s-1203

Laznik Dejan, Milčinskega 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45180.
p-1002

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
pobotnico št. 136701, izdala Zavarovalna
družba Adriatic, d.d., Koper. p-1040

Leskovešek Sandi, Dolnje Ložine 35,
Stara Cerkev, zavarovalno polico, št.
612602, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-1224

Letnar Tomaž, Ob žici 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 767771,
reg. št. 159480, izdala UE Ljubljana.
s-1398

Lešnik Maja, Hmeljarska 3, Žalec, de-
lovno knjižico. p-1068

Lidijan Mirela, Na peči 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6362.
s-1326

Likar Natalija, Potoče 23, Preddvor, in-
deks Ekonomske šole Kranj, šolsko leto
87/88. g-1355

Ličen Sabina, Hrvatini 150, Ankaran,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Koper.
g-1363

Ljubojević Cvjetko, Vodnikova ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 26481.
p-1038

Lokošek Martin, Lahomno 75, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 8056. p-1058

Lombar Vanjo, Pristavška c. 59, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2497,
izdala UE Tržič. p-1050

Madarasi Aleksandra, Celjska c. 52, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 7034, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-1047

Madjar Lilijana, Runkova ul. 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186213, reg. št. 55063, izdala UE Ljublja-
na. s-1185

Magdalenc Rudi, Cankarjeva 1, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 6084,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-1053

Makovec Marjan, Branik 36 b, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH. g-1274

Malijanska Olivera, Travniška ulica 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13780. s-1394

Malovrh Dušan, Cankarjev trg 9, Zagor-
je, spričevalo 4. letnika in diplomo Srednje
šole za družboslovje in splošno kulturo, iz-
dano leta 1985. s - 1058

Marguč Zvonko, Zg. Bistrica 6 a, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5527. g-1081

Markovič Mitja, Golnik 67, Golnik, di-
jaško mesečno vozovnico, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-1348

Marčun Marija, Strahinj 42a, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736066,
reg. št. 36880, izdala UE Kranj. g-1369

Medarič Zorana, Liminjanska 77, Porto-
rož, študentsko izkaznico, št. 12225, izdala
Fakulteta za družbene vede. s-1381

Medvešek Andreja, Kapelski vrh 65, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13208, izdala UE Gornja Radgona. g-1173

Menard Tadeja, Idrijska cesta 22, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13726, izdala UE Vrhnika. s-1111

Merčun Petra, Andričeva 33, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22673. s-1108

Miljevič Stevo, Smrečnikova 2, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16784, izdala UE Novo mesto. g-1175

Miljuševič Sašo, Razgledna 29, Koper,
vozniško dovoljenje in začasno potrdilo št.
42980. g-1033

Minodraš Andrej, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733725, št. reg. 173598. s-1124

Miovič Rajka, Komenskega 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 23910.
s-1409

Miškič Daniela, Pot na Rakovo Jelšo 98,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12512. s-1374

Miščič Aleksej, Ilirska ul. 9, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 538133, izdala UE
Tolmin. g-1150

Možina Gašper, Rožna dolina, C.
XVII/32, Ljubljana, dijaško mesečno vozov-
nico,št. 16206. s-1406

Morgan Marija, Tomažičeva 2, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 366, izdala
UE Izola. g-1026

Mulej Saša, Kvedrova cesta 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1299662, št. reg. 225725. s-1071

Mursalovič Emira, Cesta v Gorice 19,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4039. s-1320

Mustar Irma, Trg borcev 2, Leskovec,
delovno knjižico, reg. št. 16625, izdala Ob-
čina Krško. g-1070

Mustedanagić Elvin, Pod strahom 46 b,
Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
57. s-1350

Mušič Ana, Metoda Mikuža 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
10000944. s-1010

Nadižar Slva, Glavarjeva cesta 92, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4022, izdala UE Kamnik. s-1073

Nahberger Rudi, Zg. Leskovec 10/B, Le-
skovec, delovno knjižico, št. 39416. g-1340

Nosan Mark, Sp. Besnica 74/b, Zg. Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 735288, reg. št. 40267, izdala UE Kranj.
g-1156

Novak Marko, Nova vas pri Šmarju 3,
Šmarje pri Jelšah, delovno knjižico, št.
21911/93. p-1006

Novina Igor, Jelovice 18, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35067, iz-
dala UE Ptuj. g-1222

Ogrin Peter, Loška cesta 16, Brezovica,
vozno karto 1866, izdal Viator. s-1015

Osmanbašić Mersiha, Cesta v Gorice
19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 4219. s-1387

Osmanovič Mehmedalija, Keršičeva
22b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,  št.  8381,  izdala  UE  Trbovlje.
g-1366

Osvald Robert, Temenica 26/b, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6368.
s-1399
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Otolani Mirko, Drožanjska cesta 32, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10485, izdala UE Sevnica. p-1099

Oštir Benjamin, Semova 9, Lucija, Por-
torož, zavarovalno polico in zeleno karto,
št. 0601082. g-1079

Pagon Zorina, Rutarjeva 29, Tolmin, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
v Novi Gorici, št. 515-77/IV z dne 19. 4.
1977. g-1345

Pavlin Boštjan, Strma pot 24, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7477, izdala
SO Izola. g-1038

Pene Irena, Pot v mejah 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391832, reg. št. 190496, izdala UE Ljub-
ljana. s-1091

Perjet Vesna, Maroltova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391488, št. reg. 173632. s-1122

Petač Jana, Grafenauerjeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319933, št. reg. 187289. s-1377

Peterlin Olga, Rob 19, Rob, spričevalo
1. in 2. letnika Dopisne delavske univerze
Univerzum v Ljubljani - ekonomska smer.
s-1001

Peternelj Nataša, Planina pri Cerknem
29, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 861513. p-1045

Pečar Jože, Dole pri Škofljici 9, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1107377, št. reg. 182618. s-1094

Peček Jure, Bratov Učakar 28, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37400.
s-1318

Pečovnik Živo, Nad tovarno 7, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
738186, izdala UE Žalec. p-1090

Pibernik Irena, Gorenjska 13, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001036229, reg. št. 29528, izdala UE
Domžale. s-1168

Pintarič Branko, Rozmanova 40, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16194.
g-1163

Pintarič Janko, Labetova 23, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
22229, izdala Občina Novo mesto. g-1178

Pivec Nina, Vaška pot 26, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9251.
s-1289

Pivk Ferdinand, Jamova cesta 20 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 892932, št. reg. 28193. s-1077

Plavčak Simona, Rove 5, Frankolovo, za-
varovalno polico št. AO 0570759, izdala Za-
varovalnica Adriatic d.d., enota Celje. g-1140

Poderbajs Slavica, Zg. Bistrica 61, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21636. g-1080

Podgoršek Tina, Novakova ulica 8, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001245377, št. reg. 33171, izdala UE
Domžale. s-1395

Podgrajšek Boštjan, Raskovec 18, Op-
lotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21024. g-1177

Podržaj Dušan, Mijavčeva ul. 34, Škof-
ljica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra
strokovnih  šol  in  osebnih  storitev.
s-1148

Podrenek Karmen, Goriška 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9909.
s-1240

Polajžar Vida, Sv. Jurij 4, Rogatec, spri-
čevali 1. in 2. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje vrtnarske, kmetijske,
gospodinjske šole Celje, enota Šentjur;
smer kmečka gospodinja. p-1005

Posedel Damjan, Trnava 52, Gomilsko,
indeks za šolsko leto 1987/88, končani
program Srednjega izobraževanja - kemik -
smer kemijski tehnik (letna spričevala za šol.
leta 1984/85 do 1987/88 na STŠ v Celju.
g-1047

Poteko Renata, Ul. Frankolovskih žrtev
6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 32705.
p-1014

Potočnik Tina, Posavskega 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6173.
s-1383

Pozelnik Franci, Škrlovica 2, Velike
Lašče, zavarovalno polico, št. 625069, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-1212

Poč Nataša, Vrtača 11, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8220, izdala UE
Črnomelj. p-1075

Pregrad Suzana, Matjaževa 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16464.
s-1287

Prezelj Milan, Vernek 7, Kresnice, zava-
rovalno polico, št. 141921, izdala Zavaro-
valnica Slovenica. s-1239

Prešern Damjan, Korte 128, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9621, izdala
SO Izola. g-1037

Primec Petra, Brilejeva 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38067.
s-1297

Primožič Igor, Trdinov trg 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1245266, št. reg. 16220, izdala UE Dom-
žale. s-1095

Prinčič Marko, Koprska c. 25, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7422,
izdala UE Piran. g-1020

Prodan Miha, Brilejeva 1, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 38462. s-1121

Pungerčič Alojzij, Kurirska ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
543890, št. reg. 39329. s-1208

Purič Slavko, Rašiška ul. 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320355, reg. št. 152683, izdala UE Ljub-
ljana. s-1324

Pustoslemšek Kristina, Florjan pri Gorn-
jem Gradu 36, Gornji Grad, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 6336, izdala UE Mozir-
je. p-1043

Pučurica Elvir, Cesta 24. junija 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 938.
s-1180

Ržek Igor, Poljane 17, Srednja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26027, iz-
dala UE Škofja Loka. s-1135

Rabzelj Alojz, Veniše 17, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13330.
p-1063

Rataj Brane, Mencingerjeva 65, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3862.
s-1384

Ratoša Gino, Triban 33, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. ABF, izdala UE Koper.
g-1269

Ravlen Milena, Celjska 104, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3297. g-1365

Remžgar Tina, Črna vas 43, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2257. s-1248

Remše Jernej, Jakčeva 35, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37238.
s-1283

Restović Andrea, Cankarjeva c. 8, Ljub-
ljana, CPP. s-1147

Robida Alojz, Rovt pod Menino 30,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3213. p-1010

Robnik Ivan, Bezenškova 51, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12796,
izdala UE Celje. p-1079

Rome Mojca, Agrokombinatska cesta
56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1097134, reg. št. 213939,
izdala UE Ljubljana. s-1393

Rubin Jan, Pameče 110, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12069. g-1160

Rudolf Mojca, Godovič 17, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 01098180, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. s-1288

Rudolf Mojca, Godovič 17, Idrija, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2197. s-1306

Savić Branka, Pot na Fužine 19, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1996. s-1293

Savron Marjan, Sirči 1, Slovensko Gra-
čišče, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF, št.
14728. g-1162

Seliškar Žiga, Cicibanova ulica 5, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje mlekarske in
kmetijske šole v Kranju, izdano leta 1995.
s-1286

Sever Marija, Keleminova 3, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. F, reg. št. 225, izdala
UE Ormož. g-1176

Skok Andrej, Majski vrh 38/b, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34991, izdala UE Ptuj. g-1338

Skubic Janez, Št. Jurij 120, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6155,
izdala UE Grosuplje. s-1030

Sladič  Polonca,  Železnikarjeva  ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846869, št. reg. 158471. s-1390

Slivnik Anja, Stritarjeva ulica 4, Rogaška
Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št.
28061. s-1371

Smolej Ivan, Šumberška 38, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13506,
izdala UE Domžale. s-1112

Smrekar Tomaž, Stari trg 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27716.
s-1005
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Sonc Marko, Tominškova 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7471.
s-1215

Sotošek Peter, Rožna pot 3, Brezovica,
diplomo Gimnazije Poljane, izdana leta
1985. s-1405

Sover Alojz, Črešnjevci 199, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9905, izdala UE Gornja Radgona.
g-1174

Srebot Dušan, Stara Sušica 2a, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9054,
izdala UE Postojna. g-1367

Stadler Maja, Stanežiče 21, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Le-
dina, izdano leta 1994. s-1105

Stamenou Gorančo, Bukovčeva 37,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, iz-
dala UE Izola. s-1236

Stančič Neda, Ul. F. Baliča 30, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-1279

Stefanovska Aleksandra, Ul. Rakovške
čete 20, Rakek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12318, izdala UE Postojna. g-1368

Stepančič Vilma, Laze 10, Šempeter,
vozniško dovoljenje. g-1027

Stopar Alojz, Florjanska ul. 46/b, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF, št.
3923. p-1080

Stropnik Sandro, Ul. T. Seliškarja 9,
Šentjur, maturitetno spričevalo Srednje šo-
le za zdravstvene delavce Celje, izdano leta
1993. p-1012

Stružnik Gašper, Sorška 24, Kranj, in-
deks št. 22045700, izdala Fakulteta za
šport. s-1388

Šale Zorka, Bevkova 42, Ankaran, voz-
niško dovoljenje. g-1154

Šamperl Stanislav, Frasova ul. 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
33541, izdala UE Ptuj. g-1165

Šaćirović Bahrija, Bratovševa ploščad
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 122958, reg. št. 24987, izda-
la UE Novo mesto. s-1188

Šebenik Andrej, Na hribih 40, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1181997, izdala
UE Tolmin. g-1018

Šek Polonca, Ptujska 16, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11893.
g-1219

Šeliga Srečko, Tržec 60, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
13124. g-1083

Šic Franc, Prečna ul. 5, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGF, št.
8140, izdala UE Gornja Radgona. g-1032

Škafar Venčeslav, Kovaška ulica 10,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4310. p-1033

Škalički Milena, Gornja ulica 1, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5219, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-1059

Škerlak Ludvik, Černelavci, Gederovska
18, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,št.
10801. g-1263

Škoda Petra, Bogišičeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30126.
s-1006

Škulj Marko, Pot na visoko 9, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 119795, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. s-1321

Šmalc Dejan, Smrečnikova 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38012, izdala UE Novo mesto. g-1179

Špendal Jurij, Na Peči 28, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 845667,
reg. št. 111499, izdala UE Ljubljana.
s-1255

Štaba Tomaž, Kajuhova 16, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9493.
p-1074

Štante Zvonko, Griže 69, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 47413, izdala
UE Žalec. p-1070

Štupar  Tina,  Ul.  Dušana  Kvedra  12/a,
Šentjur,  vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,
št. 8040, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-1092

Šušteršič Roman, Cankarjeva 31 d, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 10257. g-1220

Ščavničar Marija, Nunska Graba 13, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11326, izdala UE Ljutomer. p-1094

Tajnšek Rajko, Trubarjeva 65, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHCE, št. 20999,
izdala UE Celje. p-1082

Talić Behzad, Sanski most, potrdilo o
tromesečni šoli - državni izpit Šoferske šole
na Ježici. s-1375

Talić Beisad, Cesta v Gorice 153, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
392228, št. reg. 188390. s-1299

Tanko Vesna, Sušje 11, Ribnica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2149, izdal SAP
Ljubljana. s-1382

Tehovnik Dušan, Zgornja Senica 22 B,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 516998, št. reg. 128485. s-1106

Tekavec Matej, Ravne 1, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9598,
izdala UE Cerknica. s-1298

Tetičkovič Zorica, Štrekljeva 31, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 00101176695,
izdala Zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. g-1365

Tisnikar Vesna, Tudiška vas 7 A, Šmart-
no/Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 14854, izdala UE Slovenj Gra-
dec. g-1078

Tomažič Aleš, Tišlerjeva 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36843.
s-1312

Tomič Anton, Titova 53 B, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001022113. g-1271

Tovornik Brane, Smrjene 122, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
928222, št. reg. 104672. s-1335

Trampuž Margareta Metka, V Murglah 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 841755, št. reg. 127716. s-1061

Tramte Maja, Staro sejmišče 38, Šent-
jernej, dijaško mesečno vozovnico, št.
8831. s-1376

Tratnik Klemen, Zagrad 129, Celje, spri-
čevalo 1. letnika Šolskega centra Celje -
Poklicna tehniška in strojna šola, za šolsko
leto 1996/97. g-1044

Trivundža Obrad, Kidričeva 28, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
421403, reg. št. 26120, izdala UE Kranj.
g-1339

Trstenjak Terezija, Kvedrova c. 36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
294790, reg. št. 120215, izdala UE Ljub-
ljana. s-1184

Tršar Igor, Cesta na Rožnik 25, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19316603,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
s-1096

Tršelič Jože, Kalce-Naklo 25, Podboč-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14833. p-1067

Tuljak Milojka, Istrski odred 6, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 60, izdala
UE Izola. g-1343

Turk Silvo, Ul. bratov Učakar 40, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-1186

Ultranker Damjan, Malgajeva 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40600.
p-1035

Uršič Matjaž, Stara cesta 55, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1168838, reg. št. 4294, izdala UE Loga-
tec. s-1113

Uršnik Beno, Čečovje 17/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17478, izdala UE Ravne na Koroškem.
s-1146

Valjavec Luka, Sp. Veterno 1, Križe, di-
jaško mesečno vozovnico. g-1360

Valny Vjekoslav, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, indeks, za šolsko leto 1989/90.
g-1045

Vidovič Vladimir, Trg revolucije 4, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Trbovlje. g-1031

Vodopivec Karmen, Potoče 16, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
465288. g-1265

Volf Nataša, Loška c. 7 a, Brezovica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1727.
s-1228

Vrhovnik Suzana, Pod klancem 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930923, št. reg. 161032. s-1370

Vrtovec  Jadran,  Šmarje  28/b,  Bra-
nik,  vozniško  dovoljenje,  kat.  BCEFGH,
št. S 1067325, izdala UE Ajdovščina.
g-1341

Vrčon Nataša, Podbrežna 13, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 17380.
g-1034

Vuga Martina, Lemutova 4, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-1164

Vurnek Aljoša, Titova ulica 10, Radeče,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31959.
s-1300
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Vučko Matilda, Nedelica 106, Turnišče,
delovno knjižico, zap. št. 6019, ser. št.
869173, izdana 16. 1. 1969 pri UE Lenda-
va. p-1007

Wolf Maribel, Podlipa 96, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1769.
s-1249

Zaharias Oto, Stogovci 11, Apače, de-
lovno knjižico. p-1052

Zajc Matej, Rakovniška ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974473, št. reg. 163424. s-1119

Zajc Petra, Birčna vas 13 b, Novo me-
sto, indeks, št. 20298192, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. s-1391

Zajšek Petra, Pot na Fužine 47, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17952.
s-1053

Zalar Gregor, Notranjska 38, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2627.
s-1183

Zalar Natalija, Notranjska 38, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1968.
s-1182

Zatošnik Vladimir, Kovača vas 156, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3598. g-1281

Zidar Franc, Pot k igrišču 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-1092

Zidar Živa, Štihova 25, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 7577. s-1397

Zorko Zoran, V Loki 34, Brezovica, pre-
klic delovne knjižice objavljeno v UL RS, št.
44/98. s-1086

Zorman Franc, Praprotna polica 18,
Cerklje  na  Gorenjskem,  diplomo  Poklic-
no  kovinarske  šole  Kranj,  izdana  leta
1983, št. K/750, in zaključni izpit 75/83.
g-1046

Zupan Jerneja, Lancovo 75, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22387.
g-1270

Zupančič Saša, Ježica 21, Ljubljana, in-
deks, št. 82148979, izdala Univerza v Ma-
riboru. s-1109

Žagar Majda, Levec 15, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 180529,
izdala UE Žalec. p-1091

Žampar Hilda, Trdkova 3, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 16128. g-1347

Žbogar Patricija, Ulica Vinka Vodopivca
112, Nova Gorica, indeks, št. 18960731,
izdala Filozofska fakulteta. s-1328

Žerdin Aleksander, Čufarjeva ulica 15, Ljub-
ljana, indeks FDV Ljubljana, št. 3800. s-1237

Žibert Jožica, Ponikva 44/b, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 048175,
izdala UE Žalec. p-1044

Žičkar Slavko, Kersnikova 32, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12131,
izdala UE Celje. p-1093

Žnidar Danica, Šmartno v Rožni dolini
37, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 1.
letnika Srednje šole za ekonomsko in druž-
beno usmeritev Celje, za šolsko leto
1980/81. p-1036

Žnidaršič Ivan, Štihova 6, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5520, iz-
dala UE Postojna. g-1277

Žulič Marjan, Kajuhova 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4835,
izdala UE Postojna. p-1101
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ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU

z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka

in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Sredi oktobra je Državni zbor Republike Slovenije sprejel okoli 80 sprememb in dopolnitev zakona o kazenskem
postopku. V uvodnih pojasnilih državni podsekretar in vodja oddelka za kazensko pravo v Ministrstvu za pravosodje
Bošjan Penko podrobneje razlaga vsebino teh sprememb. Pripravljal jih je tri leta in, kakor je zapisal, je bilo
diagnosticiranje bolezni, ki tarejo naš kazenski postopek, skoraj popolno, njihovo zdravljenje pa le površinsko.

Kljub temu je v zakonu veliko novih določb, ki jih je založba vpletla v neuradno prečiščeno besedilo zakona.
Objavljene so v drugačnem tisku kot zakonsko besedilo iz leta 1994, tako da ponujamo natančen pregled sprememb
in dopolnitev.

Dr. Vid Jakulin je oblikoval novo stvarno kazalo, ki bo vsem bralcem olajšalo iskanje posameznih zakonskih določb.

Cena 3150 SIT 10475
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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