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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-200346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/074244 z dne 12. 12. 1997 pri subjektu vpisa & COMPANY, komunikacijske
storitve za podjetja, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina, C. V/24, sedež: Rožna dolina, C. V/24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10618/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5459869
Ustanovitelja: Majer-Bajt Patricija, Ljubljana, Rožna dolina, C. V/24, vstop 12. 12.
1990, vložek 315.800 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; & COMPANY, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, C. V/24, vstop 17. 12.
1996, vložek 315.800 SIT, odgovornsot:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00104 z dne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa METALIMEX, akcijska družba, Štepanska 34, Praga, podružnica
Ljubljana, Dalmatinova 2, Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27771/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova v firmi, sedeža in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5935377
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Firma: METALIMEX, akcijska družba,
Štepanska 34, Praga, podružnica Ljubljana, Litijska cesta 43, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska cesta 43
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Zaletel Zdenka, razrešena 1. 1.
1998, prokurist Viščak Vladimir, razrešen
1. 1. 1998; direktor Debeljak Damjan, Ljubljana, Vošnjakova ul. 12, imenovan 1. 1.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.
Rg-206861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02262 z dne 4. 6. 1998 pod št. vložka
1/30661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294083
Firma: MAYER & COMPANY, komunikacijske in marketinške storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAYER & COMPANY,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina, C. V/24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Majer Bajt Patricija, Ljubljana, Rožna dolina, C. V/24, vstop 15. 4.
1998, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; & COMPANY, komunikacijske storitve za podjetja, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, C. V/24, vstop 15. 4.
1998, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Majer Marko, Ljubljana, Rožna dolina, C. V/24, vstop 15. 4. 1998,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Majer Bajt Patricija, imenovana
15. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev; direktor Majer Marko, imenovan 15. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-207227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02308 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MARANI, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopstvo, d.o.o., Kidričeva
4a, Zagorje ob Savi, sedež: Kidričeva
4a, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/09043/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova,
ustanovitelja, deleža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5436702
Firma: MARANI, podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopstvo, d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana firma: MARANI, d.o.o., Zagorje ob Savi
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 68
Ustanovitelj: Klančnik Marjan, Izlake, Izlake 19, vstop 1. 10. 1990, vložek
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1,865.504,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klančnik Anica, izstop 30. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1030 Pridobivanje šote; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-208728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02611 z dne 13. 7. 1998 pod št. vložka 1/30812/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1304542
Firma: DOVČ, mizarstvo k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DOVČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Cesta v
Zajčjo dobravo 31
Ustanovitelja: Dovč Matjaž, Ljubljana-Polje, Cesta v zajčjo dobravo 31, vstop 23. 4.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Dovč Marko, Ljubljana-Polje,
Cesta v zajčjo dobravo 31, vstop 23. 4.
1998, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dovč Matjaž, imenovan 23. 4. 1998;
prokurist Dovč Marko, imenovan 23. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri

prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 7131 Dajanje
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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 računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-208865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03550 z dne 17. 7. 1998 pod št. vložka 1/30852/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1313479
Firma: PETKOVIČ & BONIFER, družba
za storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PETKOVIČ & BONIFER, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev trg 7
Ustanovitelja: Petkovič Dragan, Ljubljana, Brodarjev trg 7, vstop 17. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Bonifer Istok, Ljubljana, Brodarjev trg
7, vstop 17. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Petkovič Dragan, imenovan 17. 6.
1998, kot vodja poslov zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Bonifer Istok, imenovan
1. 6. 1998, kot vodja poslov zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
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dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov.
Rg-209901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00925 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LISTELLO, podjetje za trgovino in
zastopanje d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22915/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5888034
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sarajlija Adnam, Ljubljana,
Kumrovška 23, vstop 10. 3. 1995, vložek
3,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blaznik Bogdan, Ljubljana, Brnčičeva 13,
vstop 28. 4. 1993, vložek 3,750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-

belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 2. 1998.
Rg-210530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05348 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MIKROM, storitve in usluge Vrhnika d.o.o., sedež: Tržaška 28, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/22493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5414644
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1998:
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
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predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1998.
Rg-211925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00929 z dne 26. 10. 1998 pri subjektu vpisa DJUKIĆ D&D MOBIL, Gostinstvo,
trgovina, prevozi, storitve, d.n.o., Medvode, Cesta na Svetje 3, sedež: Cesta
na Svetje 3, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/25159/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5833183
Firma: ARSEN, gostinstvo, trgovina,
prevozi, storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: ARSEN, d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovorostjo
Sedež: 1215 Medvode, Kržišnikova
ulica 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Djukič Dragan, izstop 22. 1.
1998; Arsić Desimir, Medvode, Kržišnikova
ulica 2a, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o.,
11. 2. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Arsić Desimir, razrešen 11. 2.
1998 in imenovan za direktorja; družbenik
Djukić Dragan, razrešen 22. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;

4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
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Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 92.71 “Prirejanje iger na srečo” so dovoljeni samo igralni
avtomati.
Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. na podlagi akta o ustanovitvi z dne 11. 2. 1998.
Rg-212411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05852 z dne 13. 11. 1998 pod št. vložka 1/31221/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev GIZ s temile podatki:
Matična št.: 1328620
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO
ZDRUŽENJE PROIZVAJALCEV, DISTRIBUTERJEV IN ZASTOPNIKOV FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV GIZ
Skrajšana firma: ZDRUŽENJE PROIZVAJALCEV, DISTRIBUTERJEV IN ZASTOPNIKOV FITOFARMACEVTSKIH IZDELKOV GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 3
Ustanovitelji: NOVARTIS AGRO d.o.o.,
Ljubljana, Kržičeva 3, HOECHST SHERING AGREVO, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, AGRORUŠE, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Selnica ob Dravi, Mariborska 44, BAYER PHARMA, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Celovška 135,
KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje
d.o.o., Dutovlje, Dutovlje 66, ter BASF
SLOVENIJA, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 5, vstopili 5. 5 1998, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Velej Jože, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 20, imenovan 5. 5. 1998, zastopa združenje kot predsednik združenja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
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Drugo izobraževanje; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.
Rg-212677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06389 z dne 17. 11. 1998 pod št. vložka 1/31234/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339303
Firma: ASANTI, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ASANTI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ahuja Ved Prakash, Dunaj, Kaasgrabengasse 7, vstop 23. 10.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ahuja Nadežda, Beograd,
Serdar Jola 10, vstop 23. 10. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ahuja Ved Prakash, imenovan
23. 10. 1998; prokuristka Heric Margareta, Ljubljana, Linhartova cesta 5, imenovana 23. 10.1 998.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na

debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
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in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-212902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/07381 z dne 25. 11. 1998 pri subjektu vpisa EKOP, Proizvodnja ekološke
opreme d.o.o., Andol 2, 1316 Ortnek,
sedež: Andol 22, 1316 Ortnek, pod vložno št. 1/21281/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5728614
Firma: EKOP, Proizvodnja ekološke
opreme d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: EKOP d.o.o., Ribnica
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23
Osnovni kapital: 23,048.094 SIT
Ustanovitelji: Trdan Mirjam, Ribnica, Sušje 18, vložek 3,841.349 SIT, Adamič Peter, Ortnek, Andol 2, vložek 3,841.349 SIT,
Bartol Jože, Ribnica, Grič, Cesta VIII/16,
vložek 3,841.349 SIT, Debeljak Jože, Ribnica, Žlebič 17, vložek 3,841.349 SIT, Koprivec Ladislav, Ribnica, Šeškova 48, vložek 3,841.349 SIT, Širovnik Janez, Ljubljana, Dolenjska cesta 18, vložek 3,841.349
SIT, vstopili 12. 7. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 10. 1997.
Rg-212981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05639 z dne 30. 11. 1998 pod št. vložka 1/31279/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1328182
Firma: GASTRO CENTER, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GASTRO CENTER,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Središka c. 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: KOLINSKA, prehrambena
industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta
30, vstop 4. 9. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Urbajs Dušan, Radovljica, Gorenjska
cesta 33, imenovan 4. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
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čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-200140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05045 z dne 18. 11. 1997 pri subjektu vpisa VELETEKSTIL, Trgovina na
debelo in drobno d.d., sedež: Leskoškova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5426944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Presl Janez, razrešen 2. 9. 1997;
direktor Rogelja Karlo, Izola, Morova 15,
imenovan 3. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-200154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05804 z dne 14. 11. 1997 pri subjektu vpisa BIRO 71, družba za inženiring in
projektiranje d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01568/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča imenovanje prokurista s temile
podatki:
Matična št.: 5067553
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Uršič Nadja, Ljubljana, Opekarska
15a, imenovana 22. 8. 1997.
Rg-202217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00395 z dne 6. 2. 1998 pri subjektu

vpisa F.I.I.N., gradbeni inženiring, d.o.o.,
sedež: Trubarjeva 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21466/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
zastopnika in akta o ustanovitvi z dne 23. 1.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5719526
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žabkar Boštjan, razrešen 23. 1.
1998; direktorica Glajncer Marija, Ljubljana, Na Gaju 15, imenovana 23. 1. 1998,
ne sme brez predhodnega soglasja lastnika
družbe: najemati in odobravati posojil in kreditov nad zneskom 1,000.000 (en milijon
00/100) SIT; pridobivati ali dajati garancije
in poroštva nad višino iz prejšnje alinee te
točke; nakupovati, odtujevati ali obremenjevati nepremičnine; kupovati ali odtujevati osnovna sredstva nad višino iz prve alinee te
točke. Direktor podpisuje listine družbe brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Rg-203737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01052 z dne 26. 3. 1998 pod št. vložka 1/30364/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1274074
Firma: GAČNIK & ŠTEBLAJ IN OSTALI
d.n.o., podjetje za servis in montažo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1312 Videm-Dobrepolje, Ponikve 4
Ustanovitelja: Šteblaj Albin, Škofljica, Želimlje 15b, vstop 23. 2. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Gačnik
Tomaž, Videm-Dobrepolje, Ponikve 4, vstop 23. 2. 1998, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šteblaj Albin, imenovan 23. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
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nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Rg-204060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02930 z dne 26. 2. 1998 pod št. vložka
1/30249/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1195948
Firma: RIGAČ IN TROP, splošna zvokovnica, d.n.o.
Skrajšana firma: RIGAČ IN TROP, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čemažarjeva 16
Ustanovitelja: Rigač Simon in Rigač Lovrič
Marjeta, oba Ljubljana, Čemažarjeva 16, vstopila 25. 4. 1997, vložila po 3.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Rigač Simon, imenovan 25. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
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polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-204909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02153 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa RUDARSKA GRADBENA DRUŽBA
d.d., sedež: Trg revolucije 4b, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/12843/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5166578
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koritnik Janko, Dol pri Hrastniku, Pot
Hameršek Emila 5, razrešen 6. 12. 1996
in imenovan za predsednika uprave; član
uprave Ribarič Mitja, Velenje, Kersnikova
cesta 35, imenovan 6. 12. 1996; član uprave Repovž Jurij, Zagorje ob Savi, Ul. talcev
8, imenovan 6. 12. 1996.
Rg-205681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02649 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa BLUE-MOON BUČAR & CO., cvetličarna, d.n.o., Ljubljana, sedež: Novo Polje, Cesta X/8, 1260 Ljubljana, pod vložno št. 1/14289/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 1044/98,
zaradi naslova družbenika in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5552010
Ustanovitelja: Bučar Janja, Logatec, Tržaška cesta 87b, vstop 6. 11. 1991, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Taškovič Mitja, Logatec, Tržaška cesta 87b, vstop 9. 2. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Bučar Janja, imenovana 4. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Taškovič Mitja, imenovan 9. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/02090 z dne 27. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30625/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1263072
Firma: JERE BLOČICE, trgovina s
kmetijskimi potrebščinami d.o.o.
Skrajšana firma: JERE BLOČICE d.o.o.
Sedež: 1384 Grahovo, Bločice 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Franc in Žnidaršič Ana, oba Grahovo, Bločice 5, vstopila
24. 3. 1998, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žnidaršič Franc, imenovan 24. 3.
1998; direktorica Žnidaršič Ana, imenovana 24. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
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rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06793 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/30403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1243373
Firma: AGROEMONA, V.A., veterinarska ambulanta, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROEMONA, V.A.,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1216 Smlednik, Hraše 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AGROEMONA d.o.o., Domžale, Levstikova 39, vstop 17. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rojnić Milan, Domžale, Ljubljanska
cesta 87, imenovan 17. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.
Rg-205813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04932 z dne 14. 5. 1998 pod št. vložka 1/30556/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev hranilno kreditne
službe s temile podatki:
Matična št.: 1213849
Firma: GOSPODARSKA ZADRUŽNA
POSOJILNICA
Skrajšana firma: GZP
Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 17
Ustanovitelj: NOVA ZADRUGA, posredništvo, trgovina in storitve, z.o.o., Maribor,
Partizanska 3-5, vstop 20. 6. 1997, odgovornost: ostalo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Štelcer Franc, Maribor, Prušnikova
38, imenovan 20. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-205821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00184 z dne 11. 5. 1998 pod št. vložka 1/30537/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev skupnosti s temile
podatki:
Matična št.: 1244540
Firma: SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALO DELO SLOVENIJE
Skrajšana firma: SKUPNOST CSD
Pravnoorg. oblika: skupnost zavodov
Sedež: 1000 Ljubljana, Samova 9
Ustanovitelji: Center za socialno delo Ajdovščina, Ajdovščina, Gregorčičeva 18, vstop 26. 11. 1996; Center za socialno delo
Brežice, Brežice, Trg izgnancev 12a, vstop
25. 11. 1996; Center za socialno delo Celje, Celje, Gregorčičeva 6, vstop 26. 11.
1996; Center za socialno delo Cerknica,
Cerknica, Partizanska 1, vstop 25. 11.
1996; Center za socialno delo Črnomelj,
Črnomelj, Mirana Jarca 2, vstop 21. 11.
1996; Center za socialno delo Domžale,
Domžale, Ljubljanska 70, vstop 20. 11.
1996; Center za socialno delo Dravograd,
Dravograd, Meža 4, vstop 18. 11. 1996;
Center za socialno delo Gornja Radgona,
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, vstop 21. 11. 1997; Center za socialno delo
Grosuplje, Grosuplje, Taborska 13, vstop
25. 11. 1996; Center za socialno delo
Hrastnik, Hrastnik, Cesta 1. maja 61, vstop
20. 11. 1996; Center za socialno delo Idrija, Idrija, Vojkova ulica 2, vstop 20. 11.
1996; Center za socialno delo Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica, Levstikova ul. 3, vstop
25. 11. 1996; Center za socialno delo Izola, Izola, Veluščkova 4, vstop 26. 11. 1996;
Center za socialno delo Jesenice, Jesenice, Cesta maršala Tita 65, vstop 21. 11.
1996; Center za socialno delo Kamnik,
Kamnik, Ljubljanska 1, vstop 22. 11. 1996;
Center za socialno delo Kočevje, Kočevje,
Ljubljanska 25, vstop 19. 11. 1996; Center za socialno delo Lenart, Lenart, Jurovska 1, vstop 25. 11. 1996; Center za socialno delo Lendava, Lendava, Partizanska
ulica 61, vstop 25. 11. 1996; Center za
socialno delo Litija, Litija, Ponoviška cesta
12, vstop 25. 11. 1996; Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad, Ljubljana, Podmilščakova 20, vstop 22. 11. 1996; Center za socialno delo Koper, Koper, Vergerijev trg 3, vstop 25. 11. 1996; Center za
socialno delo Kranj, Kranj, Slovenski trg 1,
vstop 19. 11. 1996; Center za socialno delo Krško, Krško, Cesta krških žrtev 11, vstop 20. 11. 1996; Center za socialno delo
Laško, Laško, Trubarjeva ulica 3, vstop
18. 11. 1996; Center za socialno delo Ljubljana Center, Ljubljana, Resljeva 18, vstop
18. 11. 1996; Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Ob Ljubljanici
36a, vstop 19. 11. 1996; Center za socialno delo Šiška, Ljubljana, Celovška 195, vstop 19. 11. 1996; Center za socialno delo

Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Tržaška 2,
vstop 26. 11. 1996; Center za socialno delo Ljutomer, Ljutomer, Ormoška 22, vstop
20. 11. 1996; Center za socialno delo Logatec, Logatec, Tržaška 13, vstop 26. 11.
1996; Center za socialno delo Maribor, Maribor, Dvorakova ulica 5, vstop 20. 11.
1996; Center za socialno delo Metlika, Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 23, vstop
20. 11. 1996; Center za socialno delo Mozirje, Mozirje, Na trgu 20, vstop 25. 11.
1996; Center za socialno delo Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenska ulica 48,
vstop 22. 11. 1996; Center za socialno delo Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, vstop 20. 11. 1996; Center za
socialno delo Novo mesto, Novo mesto
Glavni trg 7, vstop 18. 11. 1996; Center za
socialno delo Ormož, Ormož, Ptujska 25,
vstop 22. 11. 1996; Center za socialno delo Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesnica
pri Mariboru 44, vstop 18. 11. 1996; Center za socialno delo Piran, Piran, Zupančičeva 24, vstop 20. 11. 1996; Center za
socialno delo Postojna, Postojna, Tržaška
cesta 36, vstop 25. 11. 1996; Center za
socialno delo Ptuj, Ptuj, Trstenjakova 5a,
vstop 28. 1. 1997; Center za socialno delo
Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, vstop 20. 11. 1996; Center za
socialno delo Radovljica, Radovljica, Kopališka 10, vstop 19. 11. 1996; Center za
socialno delo Ravne na Koroškem, Ravne
na Koroškem, Gozdarska pot 17, vstop
18. 11. 1996; Center za socialno delo Ribnica, Ribnica, Šeškova 15, vstop 26. 11.
1996; Center za socialno delo Ruše, Ruše,
Šolska ulica 16a, vstop 19. 11. 1996; Center za socialno delo Sevnica, Sevnica, Glavni trg 19a, vstop 21. 11. 1996; Center za
socialno delo Sežana, Sežana, Ulica 1. maja 1, vstop 26. 11. 1996; Center za socialno delo Slovenj Gradec, Slovenj Gradec,
Ozka ulica 1, vstop 20. 11. 1996; Center
za socialno delo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 8, vstop
25. 11. 1996; Center za socialno delo Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, Mestni
trg 17, vstop 20. 11. 1996; Center za socialno delo Šentjur pri Celju, Šentjur pri Celju, Mestni trg 5, vstop 25. 11. 1996; Center za socialno delo Škofja Loka, Škofja Loka, Kapucinski trg 2, vstop 19. 11. 1996;
Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 12, vstop
20. 11. 1996; Center za socialno delo Tolmin, Tolmin, Cankarjeva ul. 6, vstop 20. 11.
1996; Center za socialno delo Trbovlje, Trbovlje, Ulica Sallaumines 2, vstop 25. 11.
1996; Center za socialno delo Trebnje,
Trebnje, Kidričeva ul. 2, vstop 20. 11.
1996; Center za socialno delo Tržič, Tržič,
Cankarjeva 1, vstop 19. 11. 1996; Center
za socialno delo Velenje, Velenje, Vodnikova cesta 1, vstop 20. 11. 1996; Center za
socialno delo Vrhnika, Vrhnika, Cankarjev
trg 8, vstop 21. 11. 1996; Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi, Kidričeva 2, vstop 25. 11. 1996; Center
za socialno delo Žalec, Žalec, Pečnikova
ulica 1, vstop 18. 11. 1997, odgovornost:
vsi odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Perkovič Marija, Škofije, Zgornje
Škofije 113, imenovana 26. 11. 1996, za-
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stopa skupnost kot predsednica upravnega
odbora.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
2213 Izdajanje revij in periodike; 8042 Drugo izobraževanje; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.
Rg-205826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00951 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa VEST-LES, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in poslovne storitve d.o.o., Grič
VI/4, 1310 Ribnica, sedež: Grič VI/4,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/16774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5587956
Ustanovitelj: Vesel Stanislav, izstop
31. 1. 1998; Vesel Stane, Ribnica, Grič,
Cesta VI/4, vstop 31. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vesel Stanislav, razrešen 31. 1.
1998; direktorica Žagar Irena, Ribnica,
Grič, Cesta VI/4, imenovana 31. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
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nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7411 Pravno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-205878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07423 z dne 27. 2. 1998 pod št. vložka 1/05550/02 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 5347629003
Firma: TIJAN, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o., Podružnica Brnik
Skrajšana firma: TIJAN d.o.o., Podružnica Brnik
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4210 Brnik-Aerodrom, Letališče Brnik
Ustanovitelj: TIJAN, Zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., Trzin, Motnica 7a, vstop
29. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tijan Emil, Piran, Razgled 34, imenovan 29. 12. 1997, zastopa podružnico brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-206046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01985 z dne 13. 5. 1998 pod št. vložka 1/30550/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1293672
Firma: PLAN 98, gostinsko-trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PLAN 98, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XIX/ št. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ABD HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Dunaj, Davidgasse 11/3,
vstop 20. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Podpečan Branko, Ljubljana, Pod jezom 22, imenovan 30. 3. 1998; prokurist
De Cobos Vincente, Dunaj, Ramperstorfferg. 461, št. 46, imenovan 31. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
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ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01653 z dne 13. 5. 1998 pod št. vložka 1/30549/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1278738
Firma: SOFTA, trgovina in gostinstvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: SOFTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nove Fužine
št. 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Softić Izet, Ljubljana, Cesta
španskih borcev št. 41c vstop 3. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Softić Izet, imenovan 3. 3. 1998; prokuristka Softić Katica, Ljubljana, Cesta španskih borcev št. 41c, imenovana 3. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Rg-206088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06675 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZARJA, zavod za rehabilitacijo po poškodbi glave Ljubljana, sedež:
Glinškova ploščad 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24723/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
ter uskladitev in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5816432
Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva
ulica 14
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 7512 Dejavnost
javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na
področju zdravstva, izobraževanja, kulture
in druge socialne storitve, razen obveznega
socialnega zavarovanja; 80103 Dejavnost
zavodov za izobraževanje otrok z motnjami
v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;

8511 Bonišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85311 Dejavnost domov za starejše; 85312 Dejavnost
posebnih socialnovarstvenih zavodov za
odrasle; 85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov; 85314 Dejavnost varstveno delovnih centrov; 85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 85322 Dejavnost invalidskih organizacij; 85324 Druge socialne
dejavnosti.
Rg-206167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18564 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ALAK, poslovno trgovske storitve,
d.o.o., sedež: Setnik 3a, 1355 Polhov
Gradec, pod vložno št. 1/04537/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, družbeno pogodbo, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5325340
Firma: ALAK, poslovno trgovske storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Alič Janko, izstop 22. 6.
1993; Alič Ivanka, Polhov Gradec, Setnik
3a, vstop 29. 12. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Alič Alojzija, izstop 28. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Alič Ivanka, imenovana 29. 12.
1989.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
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dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.
Rg-206191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02568 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa OBLES – TRČEK & CO., Proizvodnja in trgovina Vrhnika d.n.o., sedež: Podlipa 94, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/22461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5846480
Firma: LESSPOJ, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: LESSPOJ d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Tržaška c. 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trček Jože, Vrhnika, Podlipa 94, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o.,
24. 4. 1998, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korošec Alojzij, Borovnica, Brezovica pri Borovnici 38, izstop
iz d.n.o. in vstop v d.o.o. 24. 4. 1998, vložek 500.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja; Muhič Vinko, Borovnica, Miklavičeva

cesta 21, vstop 24. 4. 1998, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.
z dne 24. 4. 1998.
Rg-206390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00863 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu
vpisa KOMPAS HERTZ RENT A CAR, d.d.,
Ljubljana, sedež: Celovška 206, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in statuta z dne 20. 3. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5004551
Firma: KOMPAS RENT A CAR, družba
za prodajo, izposojo vozil, prevoze potnikov z vsemi vozili doma in v tujini, trgovino, uvoz in izvoz d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: KOMPAS RAC d.d.,
Ljubljana.
Rg-206516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01608 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SŽ – CENTRALNE DELAVNICE
LJUBLJANA d.o.o., sedež: Zaloška c.
217, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5865824
Člani nadzornega sveta: Rekar Marjan,
izstop 13. 2. 1998; Hočevar Franc, predsednik in Prhavc Borust, vstopila 13. 2.
1998.
Rg-206532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01968 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa RAR, proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o., Medvode, sedež: Podvizova
3, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/21714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5729700
Ustanovitelji: Račič Rajko, izstop 18. 3.
1995; Kočar Janez, Medvode, Podvizova
3, vstop 3. 12. 1992, vložek 1,200.912
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berić
Zdravko, Kranj, Bleiweisova 6, vstop 18. 3.
1995, vložek 150.114 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ferlin Zlatko, Ljubljana, Ul.
28. maja 71, vstop 18. 3. 1995, vložek
150.114 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Račič Rajko, razrešen 18. 3. 1995;
družbenik Kočar Janez, razrešen 18. 3.
1995 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
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lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-206537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02230 z dne 1. 6. 1998 pod št. vložka
1/30648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1263358
Firma: GRACIJA-JANJA NAROBE &
CO., k.d., modno šiviljstvo in trgovina na
debelo
Skrajšana firma: GRACIJA-JANJA NAROBE & CO. k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1230 Domžale, Fajfarjeva ulica 9
Ustanovitelja: Narobe Janja, Domžale,
Fajfarjeva ulica 9, vstop 30. 3. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Hofer Robert, Ljubljana, Zeljarska ulica 2, vstop 30. 3. 1998, vložek 1.000 SIT,
odgovornost:ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Narobe Janja, imenovana 30. 3.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.
Rg-206748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/01225 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu vpisa SUHADOLC & CO, trgovina in
storitve, d.n.o., Kamnik, sedež: Prvomajska 7, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/28877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5992451
Firma: FRAS-GO, računovodske in finančne storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: FRAS-GO, d.o.o.,
Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Matije Blejca 13
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Suhadolc Jakob, izstop
2. 3. 1998; Glavač Olgica, Kamnik, Ulica
Matije Blejca 13, vstop 2. 3. 1998, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glavač Olgica, izstop 2. 3. 1998.
Rg-206757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05092 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MULTICHOICE, podjetje za poslovodske storitve d.o.o., Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25430/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5842077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šlebinger Danijel, razrešen 25. 9.
1996; direktorica Gorkič Barbara, Ljubljana, Vodovodna cesta 3, imenovana 25. 9.
1996, zastopa družbo neomejeno: za posle do vrednosti 5.000 USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla in za posle, ki
presegajo 5.000 USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve posla, pa le skupaj s prokuristi.
Rg-206851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06519 z dne 9. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BREGTRANS, podjetje za prevoz
blaga in trgovino d.o.o., Breg 71, Stara
cerkev, sedež: Breg 71, 1332 Stara cerkev, pod vložno št. 1/20610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža, akta o ustanovitvi
z dne 17. 11. 1997 ter uskladitev in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5693438
Osnovni kapital: 3,736.000 SIT
Ustanovitelj: Trdan Janez, Stara cerkev,
Breg 71, vstop 11. 12. 1992, vložek
3,736.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
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gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.
Rg-206857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02004 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MAXI ŠOLA – ŠTRUKELJ in drugi,
družba za izobraževanje, prevajanje in
svetovanje, d.n.o., sedež: Jakšičeva 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29987/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, priimka ustanoviteljice in zastopnice ter družbene pogodbe z dne 5. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1123645
Firma: MAXI ŠOLA – MEJAČ in drugi,
družba za izobraževanje, prevajanje in
svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: MAXI ŠOLA – MEJAČ,
d.n.o.
Ustanoviteljica: Mejač Maja, Ljubljana,
Jakšičeva 9, vstop 10. 10. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mejač Maja, imenovana 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02919 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BREGTRANS, podjetje za prevoz
blaga in trgovino d.o.o., Breg 71, Stara
cerkev, sedež: Breg 71, 1332 Stara cerkev, pod vložno št. 1/20610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, zastopnika in akta o ustanovitvi z dne 19. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5693438
Ustanovitelj: Trdan Janez, izstop 19. 5.
1998; Trdan Damjan, Stara cerkev, Breg
71, vstop 19. 5. 1998, vložek 3,736.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trdan Janez, razrešen 19. 5. 1998;
direktor Trdan Damjan, imenovan 19. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-207161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03500 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ABIA, podjetje za gradbeništvo in
notranjo opremo, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 90, sedež: Linhartova 90, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5776937
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
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Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Rg-207163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02745 z dne 26. 6. 1998 pri subjektu
vpisa IGF, izvedenstvo, gospodarjenje,
finance, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva
10, sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5698324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Babšek Jožef Pavel, razrešen 19. 4.
1998; direktor Lavrenčič Srečko, Ljubljana, Pod hribom 32, imenovan 20. 4. 1998.
Rg-207176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03647 z dne 1. 7. 1998 pod št. vložka
1/30755/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304186
Firma: LM ERJAVEC IN OSTALI, gostinstvo, trgovina in storitve, d.n.o.
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Skrajšana firma: LM ERJAVEC IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1293 Šmarje-Sap, Tlake 20
Ustanovitelja: Erjavec Lojze in Erjavec
Andreja, oba Šmarje-Sap, Tlake 20, vstopila 22. 6. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Erjavec Lojze, imenovan 22. 6. 1998;
zastopnica Erjavec Andreja, imenovana
22. 6. 1998, kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00266 z dne 18. 6. 1998 pri subjektu
vpisa FIRATT, Finančno svetovanje
d.o.o., Jakhlova 15, Grosuplje, sedež:
Jakhlova 15, 1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/20870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, akta o ustanovitvi z dne 4. 12. 1997
s temile podatki:
Matična št.: 5720893
Ustanovitelj: Trontelj Tomaž, izstop
4. 12. 1997; DIORS, računovodske storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107, vstop
12. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-207182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03227 z dne 24. 6. 1998 pod št. vložka 1/30736/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305379
Firma: M3 – NET, DOVČ IN OSTALI,
Podjetje za projektiranje, izgradnjo in
vzdrževanje telekomunikacij, d.n.o.
Skrajšana firma: M3 – NET, DOVČ in
ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68
Ustanovitelji: Dovč Miran, Ljubljana, Rakovniška ulica 7, vstop 3. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Ilić Mićo, Ljubljana, Ulica 28. maja 67, vstop 3. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Porenta Miran, Ljubljana, Ulica Jana Husa 84, vstop 3. 6. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Dovč Miran, imenovan 3. 6.
1998; družbenik Ilić Mićo, imenovan 3. 6.
1998; družbenik Porenta Miran, imenovan
3. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-

kov v drugih lokalih; 6420 Telekomunikacije; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-207185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02435 z dne 23. 6. 1998 pod št. vložka
1/30728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294334
Firma: ASCENT, Sistemske integracije d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ASCENT d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Tekavec Tomaž, Ljubljana,
Rožna dolina c. IV/6, vstop 21. 4. 1998,
vložek 380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grešovnik Igor, Dravograd, Črneče 147, vstop 21. 4. 1998, vložek 380.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Filipič Gregor, Radovljica, Vrbnje 21, vstop 21. 4.
1998, vložek 380.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štor Aleš, Dobrna, Dobrna
34d, vstop 21. 4. 1998, vložek 380.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Tekavec Tomaž, imenovan 21. 4.
1998; direktor Grešovnik Igor, imenovan
21. 4. 1998; direktor Filipič Gregor, imenovan 21. 4. 1998; direktor Štor Aleš, imenovan 21. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na
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debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5274
Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-207190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03230 z dne 18. 6. 1998 pod št. vložka 1/30710/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1305409
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Firma: RAD – DURAKOVIĆ k.d., gradbeništvo in storitve
Skrajšana firma: RAD – DURAKOVIĆ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva ulica 9
Ustanovitelja: Duraković Ibrahim, Cazin,
Republika Bosna in Hercegovina, Mutnik
b.b., vstop 1. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Čaušević Hasan, Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 34,
vstop 1. 6. 1998, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Duraković Ibrahim, imenovan 1. 6.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1998:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z

restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa; 93040 Pogrebne storitve; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03215 z dne 17. 6. 1998 pod št. vložka
1/30709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305328
Firma: PANTERA, Agencija za nepremičnine, svetovanje, marketing d.o.o.
Skrajšana firma: PANTERA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pečar Matej, Ljubljana,
Gerbičeva 46, vstop 21. 5. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kušar Nataša, Brezovica pri Ljubljani,
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Prečna pot 3, Dragomer, vstop 21. 5.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Pečar Matej, imenovan 21. 5. 1998;
direktorica Kušar Nataša, imenovana 21. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;

9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02984 z dne 17. 6. 1998 pod št. vložka
1/30707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305077
Firma: VITAVA, marketing in trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VITAVA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Palyvoda Valentyna, Kijev, Ukraina, Matezalka 2/12, vstop 19. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Palyvoda Valentyna, imenovana
19. 5. 1998; prokurist Grubač Vladimir, Naklo, Cegelnica 25, imenovan 20. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje.
Rg-207234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02896 z dne 29. 6. 1998 pod št. vložka
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1/30743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304909
Firma: NUSSHOLD – H+E IN DRUGI,
marketing in izobraževanje, d.n.o.
Skrajšana firma: NUSSHOLD – H+E IN
DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo 109
Ustanovitelja: Nusshold Hans in Nusshold Eva, oba Wagrain, Wiedmoosweg 13,
vstopila 3. 4. 1998, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik Nusshold Hans, imenovan 3. 4. 1998;
družbenica Nusshold Eva, imenovana 3. 4.
1998; prokurist Gerčar Tomaž, Ljubljana,
Ptujska ulica 16, imenovan 3. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03033 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EDLEJA d.o.o., podjetje za proizvodnjo, uvoz, izvoz, zastopanje ter prodajo
na drobno in debelo, Ljubljana, sedež:
Linhartov podhod 33, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15127/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 19. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5556694
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
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govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo.
Rg-207244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03259 z dne 18. 6. 1998 pri subjektu
vpisa D 9, d.o.o., filmska produkcija in
distribucija, sedež: Kosovelova 47, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07669/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi z dne 4. 6. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5391997
Firma: MEGAKLIK d.o.o., filmska produkcija in distribucija, Ljubljana
Skrajšana firma: MEGAKLIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Aleš, Ljubljana, Kosovelova 47, vstop 4. 6. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03391 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa WEMIX INTERNATIONAL, Podjetje
za gradbeništvo in trgovino d.o.o., sedež: Leskoškova 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20717/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5717027
Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Zasavska cesta 81.
Rg-207349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02205 z dne 23. 6. 1998 pod št. vložka 1/30735/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1263242
Firma: GUMTEH & CO, Družba za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in zastopanje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: GUMTEH & CO d.o.o.,
Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Brezje pri
Grosupljem 1c
Osnovni kapital: 1,714.000 SIT
Ustanovitelji: GUMA d.d., Grosuplje,
Brezje pri Grosupljem 1c, vložek 538.000
SIT, IMP PROMONT – TEHPROM
INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30, vložek 538.000 SIT, Zupančič
Lipold Marjeta, Grosuplje, Prešernova 59,
vložek 538.000 SIT, Obal Andrej, Ljubljana-Črnuče, Poljanškova 30, vložek 50.000
SIT, Obal Blaž, Murska Sobota, Staneta
Rozmana 2, vložek 50.000 SIT, vstopili
26. 2. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vozel Darko, Domžale, Goričica pri
Ihanu 15, imenovan 26. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-

ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizivodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-207371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05253 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu vpisa SRC FIS, finančne in leasing storitve
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 116,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25825/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5865620
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Butara Melita, razrešena 1. 9.
1997; direktor Maček Janko, Tržič, Zvirče
28a, imenovan 1. 9. 1997.
Rg-207385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06660 z dne 9. 6. 1998 pri subjektu vpisa PARKS, Podjetje za upravljanje z garaž-
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nimi hišami, varovanje premoženja, servisna dejavnost vozil, prodaja vozil, vzdrževanje in čiščenje vozil d.o.o., sedež: Dunajska 158, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5926068
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6312 Skladiščenje; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-207633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07258 z dne 16. 2. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES PROLES, družba za
zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13569/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5526507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Karlin Tanja, razrešena 11. 12.
1997 kot v.d. direktorice; zastopnik Pezdirc Janez, Novo mesto,Ulica Danila Bučarja 15, imenovan 12. 12. 1997, kot v.d. direktorja družbe zastopa brez omejitev.
Rg-207634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07262 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa AKTIVA AVANT III, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 156, WTC 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27687/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5935679
Firma: AKTIVA AVANT, Finančna družba d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: AKTIVA AVANT d.d.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 706,855.000 SIT
Ustanovitelj: AKTIVA PDZU d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, vstop 26. 2. 1996,
vložek 1,053.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 13. 2. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-207650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/00178 z dne 23. 2. 1998 pri subjektu
vpisa KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK, Log 3, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/01649/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5186609000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Deželak Alojz, Hrastnik, Dolska cesta 1, razrešen 17. 11. 1997 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-207660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00480 z dne 6. 3. 1998 pod št. vložka
1/30294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1245040
Firma: DMI, investicijsko upravljanje
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DMI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška c. 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mikolič Dean, Ljubljana, Vrhovčeva 9, vstop 1. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mikolič Dean, imenovan 1. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-207674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00804 z dne 3. 4. 1998 pri subjektu
vpisa INCOM GROUP, Inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež: Cesta
na Bokalce 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03722/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5314372
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Rg-207676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00978 z dne 30. 3. 1998 pri subjektu
vpisa TIPOS – I, inženiring, d.o.o., Vrhnika, sedež: Mala Ligojna 33, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/27321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5333636
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Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
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športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00993 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa AKTIVA GROUP, podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno št. 1/21495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5716187
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1998:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost.
Rg-207678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01028 z dne 13. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30327/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273485

Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE SŽ –
KOPO TRADE, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SŽ – KOPO TRADE
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 98
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENSKE ŽELEZARNE
d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 11. 2.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Makotar Suzana, Celje, Mirna
pot 2, imenovana 2. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
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padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
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ge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-207681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01045 z dne 13. 5. 1998 pri subjektu
vpisa AKTIVA GROUP, podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21495/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izbris zastavne pravice na poslovnem deležu Darka
Horvata s temile podatki:
Matična št.: 5716187
Zastavna pravica na poslovnem deležu
Darka Horvata, ki je bila vpisana v sodni
register s sklepom Srg 2570/96 dne 19. 8.
1996, se izbriše.
Rg-207697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01280 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/30402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1278193
Firma: CELI SVET, podjetje za trgovanje d.o.o.
Skrajšana firma: CELI SVET d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Strnad Dušan, Videm-Dobrepolje, Videm 47a, vstop 30. 1. 1998,

vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vid Petek, Višnja Gora, Mestni trg
11, vstop 30. 1. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Strnad Dušan, imenovan 30. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Vid Petek, imenovan 30. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-207711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01909 z dne 8. 4. 1998 pod št. vložka
1/30419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS Koper, spremembo
sedeža, firme, ustanoviteljev, deležev, de-
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javnosti, zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5811023
Firma: JESAEL, založniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JESAEL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Cerlini Alenka, izstop 16. 3.
1998; Cescolini Luigi, izstop 16. 3. 1998;
Porekar Tomaž, Ljubljana, Vrhovci, C. X/27,
vstop 16. 3. 1998, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Cerlini Alenka, razrešena 16. 3.
1998; prokurist Cescolini Luigi, razrešen
16. 3. 1998; direktor Porekar Tomaž, imenovan 16. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana, dne 8. 4. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno številko 1/03990/00.
Rg-207714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02175 z dne 20. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ARKE, mednarodni prevozi in špedicija, d.o.o., sedež: Pavšičeva ul. 32, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/27250/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5678633
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c.
Rg-207722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02542 z dne 13. 5. 1998 pod št. vložka 1/30545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294580
Firma: CHAPTER, prodaja in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: CHAPTER, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lovrenčič Boris, Črnomelj,
Ulica pod gozdom 6, vstop 6. 5. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Popit Franci, Črnomelj, Ul. heroja Jožeta Mihelčiča 1, vstop 6. 5. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lovrenčič Boris, imenovan 6. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki.
Rg-207725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02723 z dne 28. 5. 1998 pri subjektu
vpisa EXIMMA, trgovsko podjetje, Ljubljana, Dunajska 305, d.o.o., sedež: Dunajska 305, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnika, uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
28. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5357632
Firma: EXIMMA, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana
Ustanovitelja: Bedenk Marjana, Ljubljana-Črnuče, Dunajska 305, vstop 25. 2.
1990, vložek 767.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bedenk Slavko, Ljubljana, Dunajska 305, vstop 15. 4. 1998, vložek
767.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bedenk Slavko, imenovan 15. 4.
1998, zastopa družbo kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.
Rg-207732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/02786 z dne 10. 6. 1998 pod št. vložka 1/30678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1303511
Firma: KIRM, storitve d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: KIRM d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Kovačičeva 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kirm Benjamin, Grosuplje,
Kovačičeva 5, vstop 20. 4. 1998, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kirm Nežka, Grosuplje, Kovačičeva 5, vstop
20. 4. 1998, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kirm Anton, Grosuplje,
Kovačičeva 5, vstop 20. 4. 1998, vložek
735.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Kirm Benjamin, imenovan 20. 4.
1998; zastopnica Kirm Nežka, imenovana
20. 4. 1998, zastopnik Kirm Anton, imenovan 20. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-207737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02809 z dne 20. 5. 1998 pri subjektu
vpisa D.D.P., delniška družba pooblaščenka d.d., sedež: Emonska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 6423/97, zaradi kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 1233963
Osnovni kapital: 3,865.000 SIT.
Rg-207743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02943 z dne 2. 6. 1998 pod št. vložka
1/30655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304984
Firma: SAN-MIKK HAJRADINOVIĆ IN
DRUŽBENIKI, družba za trgovino in storitve d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SAN-MIKK HAJRADINOVIĆ IN DRUŽBENIKI d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška
ul. 25
Ustanovitelja: Hajradinović Mina, Ljubljana, Steletova ul. 6, vstop 5. 5. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Hajradinović Čemal, Sarajevo, Rakovica bb,
vstop 5. 5. 1998, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hajradinović Mina, imenovana
5. 5. 1998, prokurist Hajradinović Čemal,
imenovan 5. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6022 Storitve taksistov; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-207745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03038 z dne 18. 6. 1998 pri subjektu
vpisa D.D.P., delniška družba pooblaščenka d.d., sedež: Emonska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala, spremembo
osnovnega kapitala, datuma članov nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 4. 2.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 1233963
Osnovni kapital: 336,635.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Hren Frančiška,
Mehle Alojz in Trnjanin Mujo, vsi izstopili
4. 2. 1998 ter Hren Frančiška, Trnjanin Mujo in Mehle Alojz, vstopili 4. 2. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 4. 2.
1998, da se osnovni kapital z novim stvarnim vložkom poveča za 333,770.000 SIT
tako, da po povečanju znaša osnovni kapital 336,635.000 SIT.
Rg-207749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03082 z dne 12. 6. 1998 pod št. vložka 1/30690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1305166
Firma: EUROMONT-ŠETINA k.d., zaključna dela v gradbeništvu
Skrajšana firma: EUROMONT-ŠETINA
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Ježa 76
Ustanovitelja: Šetina Marko, Ljubljana,
Ižanska cesta 309, vstop 26. 5. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Šetina Edvard, Ljubljana, Ižanska cesta 309, vstop 26. 5. 1998, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šetina Marko, imenovan 26. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51700 Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Rg-207758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03415 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO G3, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Viška c. 18, sedež: Viška cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev in naslova ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5388104
Firma: STUDIO G3, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: STUDIO G3 d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska
ul. 20
Osnovni kapital: 4,822.551 SIT
Ustanovitelji: Grčar Slavko, Ljubljana,
Slovenska c. 9b, vstop 14. 12. 1989, vložek 1,607.517 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hribar Aljoša, Ljubljana, Viška cesta
49b, vstop 14. 12. 1989, vložek
1,607.517 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žekš Darko, Kočevje, Kajuhovo naselje
45, vstop 19. 2. 1991, vložek 1,607.517
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03416 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO G3 GROSIST, trgovina na
debelo, d.o.o., Ljubljana, Viška c. 18,
sedež: Viška cesta 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27688/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5940168
Firma: STUDIO G3 GROSIST, trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska
ul. 20
Dejavnost, izbrisana dne 19. 6. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
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čilno in usnjarsko industrijo; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5274 Druga popravila, d.n.; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 926 [portna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03825 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa IMP – TOVARNA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika,
statuta z dne 19. 11. 1997 ter uskladitev
dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5226392
Firma: IMP TOVARNA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV d.d.
Skrajšana firma: IMP TEN d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 249,843.000 SIT
Ustanovitelji: IMP – Tovarna elektroenergetskih naprav, p.o., izstop 19. 11. 1997;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 19. 11. 1997, vložek 24,984.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 56, vstop 19. 11. 1997,
vložek 24,984.000 SIT, odgovornost: ne
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odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 19. 11.
1997, vložek 147.328.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 19. 11. 1997, vložek
19,988.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajp; upravičenci interne razdelitve, vstopili 19. 11. 1997, vložek 32,559.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dremelj Alojz, razrešen 19. 11. 1997 kot
v.d. direktorja; zastopnik Dremelj Alojz, Ljubljana, Celovška cesta 85, imenovan 19. 11.
1997, zastopa družbo kot začasni direktor.
Člani nadzornega sveta: Cvek Ivo, Dragar
Valentin, Macedoni Bojan, Prijatelj Franc,
Štrakl Tomaž, vsi vstopili 19. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
1402/1114-1998/SD z dne 22. 4. 1998.
Rg-207768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06509 z dne 4. 3. 1998 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemical Company d.d., sedež: Verovškova 57,
1526 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep pod opr. št. 316/98 se razveljavi in se vpiše sprememba zastopnika in
izbris člana nadzornega sveta Kušar Igorja
na podlagi sklepa okrajnega sodišča s temile podatki:
Matiča št.: 5043425
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave: Kremser Miha, razrešen 4. 11.
1997 kot namestnik predsednika uprave;
član uprave Podbevšek Marko, razrešen
4. 11. 1997; članica uprave Dakič Jadranka, razrešena 4. 11. 1997; članica uprave
Karne-Lukač Marjeta, Polšnik, Polšnik 34,
razrešena 4. 11. 1997 in ponovno imenovana za članico uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev; član uprave Urlep Vojmir,
Ljubljana, Grič 3a, imenovan 4. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Kušar Igor, Ljubljana, Trnovski pristan 10,
imenovan 4. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Član nadzornega sveta: Kušar Igor, izstop 24. 11. 1997.
Izbriše se Kušar Igor, kot član nadzornega sveta, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča N 323/97 z dne 24. 11. 1997.
Rg-207772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02186 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PODJETJE ZA STROJNO PROIZVODNJO IN VZDRŽEVANJE, Ljubljana
p.o., sedež: Letališka c. 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05673/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz p.o. v d.d., spremembo
firme, sedeža, deležev, ustanoviteljev, ustanovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, nadzorni svet in
spremembo statuta z dne 12. 3. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5098696
Firma: GEOSTROJ, podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d.
Skrajšana firma: GEOSTROJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 45,714.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 12. 3.
1997, vložek 9,143.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop 12. 3. 1997, vložek
10,186.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 12. 3. 1997, vložek
4,571.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 12. 3.
1997, vložili 7,593.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 12. 3. 1997, vložili 14,221.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nosan Marko, Ljubljana, Maroltova
7, razrešen 12. 3. 1997 in dne 13. 3. 1997
imenovan za začasnega direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ančnik Stane,
Binter Marjan, Furlan Anton, Habinc Jože,
Habjan Branko in Ivanovič Leon, vsi vstopili
12. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 4521 Splošna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01461/01538-1998/TP, dne 10. 4. 1998.
Rg-207773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02592 z dne 28. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VELETEKSTIL HOLDING, podjetje
za upravljanje holding družb d.d., sedež:
Leskovškova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30158/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in spremembo statuta z dne 4. 5.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 1244655
Osnovni kapital: 131,093.000 SIT.
Rg-207777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02456 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PHARMACIA & UPJOHN S.A., Podružnica Ljubljana, sedež: Kržičeva 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30070/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1243381
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine.
Dejavnost, izbrisana dne 14. 5. 1998:
40104 Prenos elektrike.
Rg-207782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01075 z dne 28. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.d.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02640/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5171555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Golc Boris, Ljubljana, Herbersteinova 16, imenovan 8. 1. 1998, posle, katerih
vrednost presega 200.000 DEM v tolarski
protivrednosti na dan sklenitve, sklepa v soglasju z generalnim direktorjem.
Rg-207783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01679 z dne 27. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ATIDA, Podjetje za delovno ustvarjalnost d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 10,
sedež: Puharjeva 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03211/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo firme, naslova, akta o ustanovitvi z dne 12. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5314283
Firma: ATIDA, Podjetje za delovno
ustvarjalnost d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepi pot 8
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74120 Ra-
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čunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-207784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00817 z dne 15. 5. 1998 pod št. vložka 1/30561/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273124
Firma:
PCX
RAČUNALNIŠKI
INŽENIRING, računalniške storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PCX RAČUNALNIŠKI
INŽENIRING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Janko, Ljubljana,
Krivec 1, vstop 22. 1. 1998, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Karilina, Ljubljana, Krivec 1, vstop
22. 1. 1998, vložek 720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jenko Janko, Ljubljana, Krivec 1,
imenovan 22. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-207786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00814 z dne 14. 5. 1998 pod št. vložka
1/30553/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS Celje, spremembo sedeža, ustanovitelja, zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5878446
Firma: A GRAD, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: A GRAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Kolonija
1. maja 24b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Selišnik Rajko, izstop 4. 4.
1996; IPOZ, industrija preventivne osebne
zaščite, d.o.o., Trbovlje, Kolonija 1. maja
24b, vstop 4. 4. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Selišnik Rajko, razrešen 9. 2. 1998;
direktor Štukelj Emil, Celje, Ilirska ulica 10,
imenovan 9. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
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drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Celju, pod vl.
št. 1/4611/00. Vpisano v sodni register s
sklepom Srg 814/98 z dne 14. 5. 1998.
Rg-207788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00770 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa DRINK, podjetje za trgovino in storitve d.n.o., Ljubljana, sedež: Ulica Polonce Čude 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25514/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, ustanoviteljev, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5847524
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska cesta 38
Ustanovitelj: Ravmanovski Ismet, izstop
27. 1. 1998; Vučić Boško, Banja Luka,
Sanska 2, vstop 27. 1. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Ravmanovski Ismet, razrešen
27. 1. 1998; družbenik Vučič Boško, Banja Luka, Sanska 2, imenovan 27. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.
Rg-207789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00747 z dne 14. 5. 1998 pod št. vložka 1/30558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273060
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Firma: LAINIERE DE PICARDIE, proizvodnja in trženje tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Dunajska 56, 1000 Ljubljana
Skrajšana firma: LAINIERE DE PICARDIE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LAINIERE DE PICARDIE
SA, Peronne, Buire Courcelles, vstop 3. 2.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štromajer Bojan, Škofja Loka, Partizanska cesta 44, imenovan 3. 2. 1998, prokuristka Dupuy Isabelle, Nogent-Sur-Marne, Vale de Marne, 18 Avenue des Marronntiers, imenovana 3. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
7415 Upravljanje s holding družbami.
Rg-207790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00746 z dne 13. 5. 1998 pod št. vložka 1/30546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273051
Firma: BLATANČIČ IN CO., ribištvo, trgovina in gostinske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BLATANČIČ IN CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ziherlova ulica 43
Ustanovitelja: Blatančič Anica, Zenica,
L. Zahirovića 11, vstop 17. 12. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Blatančič Zoran, Zenica, Taliča brdo
11, vstop 17. 12. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Blatančič Anica, imenovana 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Blatančič Zoran, imenovan 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5247 Trgovina na drobno s

knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.
Rg-207791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00734 z dne 13. 5. 1998 pod št. vložka 1/09449/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 5432570001
Firma: NOVI ŠTUDENTSKI SERVIS
ŠTUDENT d.o.o., Podružnica Trbovlje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1420 Trbovlje, Cesta prvega
junija št. 4
Ustanovitelj: Novi študentski servis Študent, posredovanje in prezentacija študentskega dela, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c.
6, vstop 5. 2. 1998, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Matko Aleš, Trbovlje, Golovec št.
27a, imenovan 5. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile.
Rg-207794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00470 z dne 19. 5. 1998 pod št. vložka
1/30582/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1245007
Firma: ILIĆ & CO, družba za servisiranje in ključavničarstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: ILIĆ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 1
Ustanovitelja: Ilić Petar, in Ilić Ivanka, oba
Ljubljana, Krivec 1, vstopila 23. 10. 1997,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ilić Petar, imenovan 23. 10. 1997; zastopnica Ilić Ivanka, imenovana 23. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
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dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
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govina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-207796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00445 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa 3 D, družba za izobraževanje kandidatov za voznike motornih vozil,
rent-a-car, gradbene in ostale poslovne
dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2,
sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05534/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, deležev, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5339359
Ustanovitelj: Čepon Vincencij, izstop
22. 1. 1998; Čepon Heos Ferdinanda, izstop 22. 1. 1998; Markovič Nenad, Vrhnika,
Mrakova 15a, vstop 13. 2. 1990, vložek
3,867.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čepon Heos Ferdinanda, razrešena
22. 1. 1998; direktor Markovič Nenad, imenovan 22. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 8041
Dejavnost vozniških šol.
Rg-207799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00262 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa PARKPLAN, Podjetje za poslovanje
in upravljanje z nepremičninami, parkir-

nimi hišami ter gostinsko in trgovsko dejavnostjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5985269
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije.
Rg-207800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00194 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ESLINE, storitve, d.o.o., sedež: Kocenova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in družbene pogodbe z dne 9. 1. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5860482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Skansi Jana, Ljubljana, Kocenova
ul. 5, imenovana 9. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Rg-207802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05688 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu
vpisa CIBA GEIGY AGRO d.o.o., Ljubljana, podružnica Križevci, sedež: Križevci
11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, pod
vložno št. 1/13522/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5524032002
Firma: NOVARTIS AGRO d.o.o., Ljubljana, podružnica Križevci
Ustanovitelj: NOVARTIS AGRO d.o.o.,
Ljubljana, Kržičeva 3, vstop 10. 11. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
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Rg-207803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06632 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa TIPO – GRAF, inženiring, marketing, d.o.o., Rašiška 3, Ljubljana, sedež:
Rašiška 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo deležev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5461634
Osnovni kapital: 1,556.000 SIT
Ustanovitelja: Toplišek Cveto, Ljubljana,
Rašiška 3, vstop 14. 12. 1990, vložek
778.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vertačnik Darja, Ljubljana, Poljanski nasip
10, vstop 14. 12. 1990, vložek 778.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04279 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ZIKOM, zastopstvo, inženiring, trgovina, d.o.o., sedež: Betajnova 51,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/27596/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika
in akta o ustanovitvi družbe z dne 11. 7.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5935296
Ustanoviteljica: Gutnik Gabrijel, izstop
11. 7. 1997; Gutnik Terezija, Vrhnika, Betajnova 51, vstop 7. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gutnik Gabrijel, razrešen 11. 7.
1997 kot namestnik direktorja.
Rg-207808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06729 z dne 29. 5. 1998 pod št. vložka 1/30639/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1228447
Firma: MONDENA ZALOŽBA, izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike,
d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: MONDENA ZALOŽBA,
d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Taborska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Frbežar Jean-Janez, Grosuplje, Levstikova 7, vstop 14. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frbežar Jean-Janez, imenovan
14. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
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2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-207812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07106 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ID INFO DESIGN d.o.o., podjetje za
računalniški inženiring, Ljubljana, sedež:
Ulica bratov Učakar 58, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13424/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe z dne
13. 10. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5522714
Ustanovitelji: Homar Ivo, Ljubljana, Linhartova 3, vložek 1,031.340 SIT, Plaznik
Franc, Laško, Celjska 41, vložek
1,031.340 SIT, Renčelj Stojan, Sečovlje,
Parecag 187, vložek 1,031.340 SIT, Rojc
Božo, Kamnik, Žikova 4, vložek 1,031.340
SIT, Verdenik Roman, Kidričevo, C. v Njiverce 19, vložek 1,031.340 SIT, Železnik
Nikolaj, Zagorje ob Savi, Selo pri Zagorju
11, vložek 1,031.340 SIT, vstopili 31. 10.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo; Cvirn
Tadej, izstop 1. 9. 1997, Zupančič Franc,
izstop 13. 10. 1997.
Rg-207814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00025 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa 3 BIS, Center za finančno in drugo
poslovno posredovanje d.o.o., Ljubljana, sedež: Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe z dne
30. 12. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5524148
Ustanoviteljica: Ferfila Zdenka, Ljubljana, Krivec 8, vstop 18. 5. 1994, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rajterič Zlata, izstop 30. 12. 1997.
Rg-207819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00604 z dne 14. 5. 1998 pod št.

vložka 1/30555/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273710
Firma: BOGRAF, tiskarna Kočevje
d.o.o.
Skrajšana firma: BOGRAF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Tomšičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Jurij, Medvode, Zgornje Pirniče 2c, vstop 28. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Djukić Darja, Lukovica, Krašnja 8,
imenovana 28. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
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rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 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 nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
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Rg-207820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00664 z dne 26. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SAM-IS d.o.o., podjetje za trgovino
in storitve sedež: Ulica Molniške čete
13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in družbene pogodbe z dne 2. 2. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5672791
Firma: SAM-IS, podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska cesta 61.
Rg-207821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00722 z dne 13. 5. 1998 pri subjektu
vpisa BOROVNIK, podjetje za inženiring,
proizvodnjo in turizem, d.o.o., Šmartno
pri Litiji, Račica 9, sedež: Račica 9, 1275
Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/23706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbene pogodbe z dne 3. 2. 1998 in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5807140
Firma: BOROVNIK, podjetje za inženiring, proizvodnjo in turizem, d.o.o., Račica 9a, Šmartno pri Litiji
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Račica 9a
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-

dežnega; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 40200 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
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ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 91330
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-207822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00792 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VW MOTOR SPORT, Podjetje za
servisiranje vozil, storitve in trgovino
d.o.o., Ljubljana, Krivec 10, sedež: Krivec 10, 1117 Ljubljana, pod vložno št.
1/23265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi družbe z dne 5. 2. 1998 in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5789214
Firma: KALIN MOTOR SPORT, servis
in prodaja vozil AUDI, SEAT VW, ŠKODA,
d.o.o
Skrajšana firma: KALIN MOTOR SPORT
d.o.o.
Sedež: 1211 Šmartno pod Šmarno
Goro, Kajaška 40
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
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nih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi.
Rg-207824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00935 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa QUALITE, podjetje za projektiranje, inženiring in trgovino, d.o.o., Tržaška 36, Ljubljana, sedež: Tržaška 36,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23441/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in akta
o ustanovitvi družbe z dne 17. 2. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5778972
Firma: QUALITE, podjetje za projektiranje, inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Grobeljska 24.
Rg-207826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00966 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ARXEL TRIBE, Družba za producentsko dejavnost in elektronske medije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Samova 5,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/14839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe z
dne 16. 2. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5552117
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 48a
Ustanovitelji: Zanco Diego, Pula, M. Gupca 40, vstop 28. 10. 1991, vložek 727.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Požlep Matjaž, Ljubljana, Kremžarjeva 18, vstop 28. 10.
1991, vložek 727.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čuturilo Vatroslav, Pula, Benussi
31, vstop 16. 2. 1998, vložek 45.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00965 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa ARXEL, vodenje računalniškega projektiranja in vizuelne komunikacije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Samova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5477093
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 48a.
Rg-207829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01226 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VARNOST VIČ p.o., podjetje za varovanje premoženja, Ljubljana, Koprska
94, sedež: Koprska 94, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, skrajšane firme,
ustanovnega osnovnega kapitala, tipa zastopnika, dejavnosti, in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5174538
Firma: VARNOST VIČ, varovanje premoženja d.d.

Skrajšana firma: VARNOST VIČ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 21,580.000 SIT
Ustanovitelji: Delovna organizacija za fizično in tehnično varovanje premoženja Varnost o.sub.o., Ljubljana, Koprska 94, TOZD
Varovanje premoženja, Ljubljana Vič, izstop
10. 11. 1994; Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 10. 11.
1997, vložek 4,316.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop 10. 11. 1997, vložek
2,158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 11. 1997, vložek
2,158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 10. 11.
1997, vložili 4,316.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 10. 11. 1997, vložili 8,632.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dovjak Marjan, Domžale, Ljubljanska
76, razrešen 10. 11. 1997, in imenovan za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Fatić Suvad,
Srimšek Borut, Makarič Rajko, Zakrajšek
Marjan, Kušar Franc in Recek Drago, vsi
vstopili 10. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
01458/00643-1998/TJ z dne 27. 2. 1998.
Rg-207832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01267 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa IMO INŽENIRING STUDIO d.o.o.,
poslovni inženiring, sedež: Mestni trg 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26851/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5913357
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Toplak Barbara, razrešena 1. 3.
1998; direktor Mlakar Iztok, Piran, Grudnova ulica 13, imenovan 1. 3. 1998.
Rg-207834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01312 z dne 4. 5. 1998 pod št. vložka
1/30514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1278215
Firma: ZENELI-BRATA CIKAQI, gradbena dela, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Sneberska
c. 162
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Ustanovitelja: Cikaqi Ramadan in Cikaqi
Qemajl, oba Suva Reka, Dobrodeljane 52,
vstopila 2. 3. 1998, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Cikaqi Ramadan, imenovan 2. 3.
1998; družbenik Cikaqi Qemajl, imenovan
2. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-207836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01461 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa SOFT TRADE, podjetje za poslovno informacijske sisteme, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: C. na Brod 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09715/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, družbene pogodbe z dne 10. 3.
1998 in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5320160
Osnovni kapital: 2,051.825 SIT
Ustanovitelji: Kričej Bojan, Ljubljana, Cesta na Brod 18, vstop 25. 9. 1989, vložek
637.707 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pirš Jure, Kamnik, Pot Marije Vere 5, vstop
25. 9. 1989, vložek 440.321 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kroflič Jernej, Ljubljana, Pod Hrasti 68, vstop 25. 9. 1989,
vložek 440.321 SIT, odgovornost: ne odgovarja; APTA CONSEIL d.o.o., Ljubljana,
Večna pot 11, vstop 10. 3. 1998, vložek
266.738 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ktorza Denis, Paris, Quai de la Seine, Paris
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19 eme, vstop 10. 3. 1998, vložek
266.738 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-207837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01462 z dne 7. 5. 1998 pod št. vložka
1/30529/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1278487
Firma: D.M. GRABOVAC, gradbene
storitve d.o.o.
Skrajšana firma: D.M. GRABOVAC
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Škofjeloška 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grabovac Dragica, Vodice, Škofjeloška cesta 7, vstop 12. 3. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grabovac Miloš, Modriča, Dugo
Polje, vstop 12. 3. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Grabovac Dragica, imenovana
12. 3. 1998; zastopnik Grabovac Miloš,
imenovan 12. 3. 1998, zastopa družbo kot
pomočnik direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-207838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01463 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MISTERX, podjetje za inženiring,
gradbeništvo, export-import, gostinstvo,
posredovanje, storitvene in proizvodne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Proletarska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika, naslova zastopnika, družbene pogodbe z dne 11. 3. 1998 in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5673526
Ustanovitelja: Marković Zlatko, izstop
11. 3. 1998; Marković Nada, Ljubljana, Polje, Cesta XII/2, vstop 11. 3. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marković Rajko, Bjeljina, Čengić b.b., vstop 11. 3. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Marković Rajko, imenovan 2. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Marković Nada, imenovana 11. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
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je pri gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-207840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01806 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka 1/30605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1279114
Firma: AVTOS, prodaja rezervnih delov za osebne avtomobile in druga motorna vozila, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVTOS d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 133
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Horvat Maja, Ljubljana,
Litostrojska cesta 28, vstop 24. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pleško Silvo, Notranje Gorice, Podplešivica 74, imenovan 24. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 34100 Proizvodnja motornih vozil;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme.
Rg-207841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01807 z dne 22. 5. 1998 pod št. vložka 1/30600/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 1279122
Firma: RIJEKATANK, ekologija i zaštita okoliša d.o.o., Rijeka, Podružnica
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 6
Ustanovitelj: RIJEKATANK, ekologija i zaštita okoliša d.o.o., Rijeka, Kružna 10, vstop 12. 3. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vujin Branislav, Ljubljana, Brilejeva 6,
imenovan 12. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1998:
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov.
Rg-207842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/01836 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka
1/30602/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1279157
Firma: S.LUKA, STEPIŠNIK LUKA IN
DRUGI, proizvodnja tekstilij, d.n.o.,
Medvode
Skrajšana firma: S.LUKA, STEPIŠNIK
LUKA IN DRUGI, d.n.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Seničica 20e
Ustanovitelja: Stepišnik Katarina in Stepišnik Luka, oba Medvode, Seničnica 20e,
vstopila 17. 3. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Stepišnik Katarina, imenovana
17. 3. 1998; prokurist Stepišnik Luka, imenovan 17. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
17110 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 17120 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130
Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 17140 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje;
17160 Proizvodnja šivalnih sukancev;
17210 Tkanje preje bombažnega tipa;
17220 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
17230 Tkanje preje tipa volnene česanke;
17240 Tkanje preje tipa svile; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki.
Rg-207847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02154 z dne 7. 5. 1998 pod št. vložka
1/30533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1263137
Firma: GRAMEH, trgovina in storitve,
d.o.o.
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Skrajšana firma: GRAMEH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 13c
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Pečuh Silvo, Ljubljana,
Smoletova ulica 13, vstop 9. 4. 1998, vložek 1,205.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pečuh Andreja, Trzin, Kidričeva ulica
št. 13c, vstop 9. 4. 1998, vložek 15.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Izda Marijan, Trzin, Kidričeva ulica št. 13c, vstop 9. 4.
1998, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pečuh Silvo, imenovan 9. 4. 1998;
prokuristka Pečuh Andreja, imenovana 9. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02155 z dne 26. 5. 1998 pod št. vlož-
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ka 1/30613/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1293915
Firma: ERANOVA, objektni informacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: ERANOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom 55
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Mivšek Janez, Rovte, Hleviše 4, vstop 20. 5. 1998, vložek 1,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mivšek Janez, imenovan 20. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-207849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02162 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka
1/30608/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1293923
Firma: NOVI VAL-NEW WAVE-KOŠAK,
Podjetje za filmsko, video produkcijo in
distribucijo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOVI VAL-NEW
WAVE-KOŠAK, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Robbova 23
Ustanovitelja: Košak Andrej, Ljubljana,
Robbova 23, vstop 7 .4. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Košak Marija, Ljubljana, Majaronova ulica 22,
vstop 7. 4. 1998, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Košak Andrej, imenovan 7. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
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Košak Marija, imenovana 7. 4. 1998, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-207852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02200 z dne 15. 6. 1998 pod št. vložka
1/30693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1293966
Firma: FIADOR, investicijsko podjetje
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FIADOR d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avsec Vladimir, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 48, vstop 28. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avsec Vladimir, imenovan 28. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina

na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-207854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02408 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ, sedež: Gosposvetska 12,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/19081/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5554195021
Sedež: 4000 Kranj, Zlato polje 2.
Rg-207855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06694 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, sedež: Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/21 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085063024
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
80301 Višješolsko izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanje; 8030 Univerzitetno izobraževanje.
Rg-207857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/03029 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EUROLINGUA, inštitut za tuje jezike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Knezova
34a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12494/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe
z dne 20. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5539307
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 17
Ustanoviteljica: Velkaverh Dušan, izstop
19. 9. 1997; Velkaverh Kristina, Ljubljana,
Peričeva ulica 17, vstop 30. 3. 1991, vložek
2,177.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Velkaverh Dušan, razrešen 20. 5.
1998; zastopnica Velkaverh Kristina, razrešena 20. 5. 1998 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev: zastopnica Košar Veronika, Ljubljana, Rašiška ulica
1, imenovana 20. 5. 1998, zastopa in predstavlja družbo kot poslovna pooblaščenka v
obsegu pooblastil poslovnega pooblaščenca, v skladu z določili zakona o obligacijskih
razmerjih; zastopnik Kobe Tomaž-Andrej,
Ljubljana, Peričeva ulica 7, imenovan 20. 5.
1998, zastopa in predstavlja družbo kot poslovni pooblaščenec v obsegu pooblastil poslovnega pooblaščenca, v skladu z določili
zakona o obligacijskih razmerjih.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01385 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa OPTOTEK, podjetje za inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Devova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04147/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5326389
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
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drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-207859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03046 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa PIRAMIDA PIS, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Dobovec, sedež: Dobovec 19, 1423 Dobovec, pod vložno
št. 1/18907/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
PIRAMIDA d.o.o., Zagorje (1/02258/00)
s temile podatki:
Matična št.: 5628768
Pripojitev k družbi PIRAMIDA, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Polje 10, Zagorje (1/02258/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 5. 1998. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Rg-207860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03045 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PIRAMIDA d.o.o., podjetje za trgovino, kooperacijo in svetovanje, sedež:
Polje 10, 1410 Zagorje, pod vložno št.
1/02258/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe PIRAMIDA PIS
d.o.o., Dobovec (1/18907/00), spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe z dne 8. 5.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5288835
Firma: PIRAMIDA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 285,726.813,60 SIT
Ustanovitelji: PIRAMIDA PIS d.o.o., Dobovec, izstop 16. 6. 1998; Doblekar Marko, izstop 1. 1. 1998; Dolinšek Anton, Zagorje, Selo 55, vložek 117,865.762,68
SIT, Nedeljko Niko, Zagorje, Prešernova
30, vložek 37,945.964,43 SIT, Dolinšek
Aline,
Zagorje,
Selo
55,
vložek
38,356.442,19 SIT, Dolinšek Marjan, Trbovlje, Dobovec 47, vložek 22,447.665,94
SIT, Lavrin Amalija, Izlake, Orehovica 25,
vložek 9,110.978,36 SIT, vstopili 6. 9.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.
Pripojitev družbe PIRAMIDA PIS, proizvodnja in storitve, d.o.o., Dobovec, Dobovec 19, Dobovec (1/18907/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 5. 1998.
Rg-207862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00293 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TEHNOUNION AVTO, prodajanje in
servisiranje BMW vozil, d.o.o., sedež: Devova 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24819/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5816599
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vovk Franc, razrešen 31. 1. 1998;

direktor Golob Igor, Ljubljana, Ul. Gubčeve
brigade 112, imenovan 14. 1. 1998.
Rg-207864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02036 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA TRGOVINA, trgovsko podjetje d.d., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, sklep o povečanju osnovnega kapitala, spremembo osnovnega
kapitala in spremembo statuta z dne 21. 11.
1997 in 7. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5824940
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni log 90
Osnovni kapital: 33,360.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine, da se osnovni
kapital s stvarnimi vložki poveča za
18,750.000 SIT na 33,360.000 SIT.
Rg-207866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02279 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa OLMA TRADE d.o.o., družba pooblaščenka za upravljanje, sedež: Poljska
pot 2, 1001 Ljubljana, pod vložno št.
1/29869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in družbene pogodbe z
dne 9. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1216384
Osnovni kapital: 400,385.072 SIT
Ustanovitelji: Golobič Franc, Ljubljana-Polje, Rjava cesta 10, vložek 6,315,680
SIT, Golobič Franc, Ljubljana, Ul. Polonce
Čude 3, vložek 12,895.536 SIT, Gričar Anica, Ljubljana, Avguštinčičeva 25, vložek
33,269.526 SIT, Kneževič Peter, Ljubljana, Brodarjev trg 1, vložek 14,236.592 SIT,
Krumpič Avgust, Ljubljana, Novo Polje c.
X/77a, vložek 21,911.596 SIT, Kus Branko, Ljubljana, Kamnoseška 18, vložek
30,494.098 SIT, Kus Jože, Ljubljana, Novo Polje c. X/77, vložek 18,706.438 SIT,
Kus Dragi, Ljubljana, Novo Polje c. X/77,
vložek 17,071.010 SIT, Petrovič Radmila,
Ljubljana, Brodarjev trg 20, vložek
9,413.264 SIT, Petrovič Vojislav, Ljubljana,
Brodarjev trg 20, vložek 14,986.534 SIT,
Smerajec Ciril, Ljubljana, Pot na Labar 3,
vložek 16,028.406 SIT, Kirn Tomaž, Ljubljana-Šmarje Sap, Trdinova 18, vložek
1,208.800 SIT, Vidmar Ljubica, Ljubljana,
Novo Polje c. I/5, vložek 19,440.532 SIT,
Hrobat Boris, Ljubljana, Kosovelova 53a,
vložek 52,656.366 SIT, Petrovič Snežana,
Ljubljana,
Runkova
2/68,
vložek
14,761.866 SIT, Upale Anica, Ljubljana,
Reboljeva 14a, vložek 19,182.656 SIT,
Gašparovič Simon, Ivančna Gorica, Pot v
Boršt 19, vložek 16,267.504 SIT, Ečimovič Mirko, Ljubljana, Polje c. V/1, vložek
10,348.878 SIT, Kambič Milan, Jesenice,
Partizanska pot 2, vložek 15,099.988 SIT,
Gorjanc Uroš, Kranj, Smledniška 15a, vložek 12,625.738 SIT, Turk Filip, Ljubljana,
Športna ul. 18, vložek 1,200.800 SIT, Krek
Jožefa, Ljubljana, Ilirska ul. 4, vložek
1,772.688 SIT, Baškovec Albin, Ljubljana,
Sneberska c. 29, vložek 8,539.872 SIT,
Stanovnik Ana, Ljubljana, Novo Polje c.
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XVI/22, vložek 8,832.000 SIT – vstopili
9. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo;
ter JASON d.o.o., Kranj, Smledniška c.
15a, vložek 20,028.768 SIT, Češnovar Saša, Ljubljana, Novo Polje, cesta XVII/2, vložek 678.800 SIT – vstopila 9. 4. 1998,
odgovornsot: ne odgovarjata.
Rg-207868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02704 z dne 17. 6. 1998 pod št. vložka
1/30704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1304658
Firma: LUTRA, Inštitut za ohranjanje
naravne dediščine, Ljubljana
Skrjašana firma: LUTRA, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot ilegalcev 17
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljica: Honigsfeld Adamič Marjana, Ljubljana, Pot ilegalcev 17, vstop
14. 4. 1998, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Adamič Miha, Ljubljana, Janežičeva
1, imenovan 14. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.
Rg-207869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05592 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ERNA, Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Čušperk, sedež: Čušperk n.h.,
1290 Čušperk – Grosuplje, pod vložno
št. 1/21434/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe z dne 10. 2. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5732557
Firma: ERNA, Proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ERNA d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Industrijska
cesta 1.
Rg-207870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00855 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli
2, Vodice, sedež: Ob šoli 2, 1217 Vodice, pod vložno št. 1/01311/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5084377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Bergant Marija, razrešena 1. 11.
1997 kot ravnateljica; ravnateljica Bizant
Tatjana, Medvode, Štalčeva 3, imenovana
1. 11. 1997, zastopa šolo brez omejitev.
Rg-207871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00854 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
p.o., Ljubljana-Bazoviška 1, sedež: Bazoviška 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00071/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5084300
Firma: OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor Ljubljana Moste-Polje, izstop 13. 9. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstop 13. 9. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-207874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06690 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, sedež:
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01566/07 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085063010
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-207876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06929 z dne 22. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ZELINKA & SINOVI, inženiring, consulting in trgovina d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 3, sedež: Linhartova 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08873/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 27. 11. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5425557
Firma: ZELINKA & SINOVI, Zastopanje in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: ZELINKA & SINOVI
d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Zelinka Martin Urban, Ljubljana, Trebinjska 16, vstop 29. 10. 1990,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-

bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.
Rg-207877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02666 z dne 22. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA – SISTEMI, za avtomatizacijo procesov, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, članov nadzornega sveta in statuta z dne 21. 4. 1998 s
temile podatki:
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Matična št.: 5185726
Firma: ISKRA SISTEMI, Avtomatizacija procesov, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ISKRA SISTEMI, d.d.,
Ljubljana
Člani nadzornega sveta: Godec Jože,
izstop 21. 4. 1998 ter Godec Jože – predsednik vstop 21. 4. 1998; Jean Bojan, vstop 21. 4. 1998; Kastelic dr. Tomaž, izstopil 21. 4. 1998 ter vstopil 21. 4. 1998 kot
namestnik predsednika; Odlazek Henrik in
Mahorčič Vanek, vstopila 21. 4. 1998; ter
Zulič Zlatko izstopil 21. 4. 1998 ter ponovno vstopil 21. 4. 1998.
Rg-207879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00712 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa INTERSERVICE, prodaja delov in
vozil d.o.o., sedež: Šmartinska 134b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe z dne
30. 1. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5817323
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelji: OTS TRANSPORT AG, Vaduz, Aeulenstrasse 5, vstop 26. 3. 1997,
vložek 72,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mišica Borut, Grosuplje, Perovo 32, vstop 26. 3. 1997, vložek
13,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; GLOBAL SERVICE S.R.L., Rim, Via
Stefano Longanesi 25, vložek 12,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slavinec
Uroš, Domžale, Mačkovci 58, vstop 20. 1.
1998, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Miran, Ljubljana,
C. dolomitskega odreda 36, vstop 20. 1.
1998; vložek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; MEDIA UMETNOST
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 55, vstop
20. 1. 1998, vložek 19,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06467 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EXPO-ART, Mednarodno podjetje za
proizvodnjo, zunanjo in notranjo trgovino, storitve in sejemsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Wolfova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, prokurista, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 18. 3.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5326338
Firma: EXPO – ART, mednarodno podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
sejemsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPO – Art d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Gajič Danica, Ljubljana, Neubergerjeva 25, imenovana 5. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;

Št.

69-70 / 27. 8. 1999 / Stran 4289

2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in

stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.
Rg-207881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02715 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa CONSUL CENTER, podjetje
za poslovne storitve d.o.o., Kamnik, sedež: Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/11989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5487021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Romšak Matija, Kamnik, Vrhpolje
216, imenovan 1. 6. 1998.
Rg-207884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03320 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu vpisa ISKRA SISTEMI, Avtomatizacija procesov, d.d., Ljubljana, sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05118/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5185726
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Mavko Bojan, razrešen 15. 6.
1998; direktor Tavčar Aleš, Ljubljana, Kam-
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niška 26c, imenovan 15. 6. 1998, zastopa
družbo kot glavni direktor brez omejitev.
Rg-207885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06795 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TOPTEX d.o.o., Računalniške in
elektronske enote, sedež: Oktoberske
revolucije 30, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/22516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 25. 11. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5750873
Ustanovitelja: Deželak Janko, Trbovlje,
Sallaumines 4b, vstop 1. 3. 1993, vložek
810.859,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Levičar Stanko, Trbovlje, Novi dom
32b, vstop 1. 3. 1993, vložek 810.859,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Suša Milan, izstop 19. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-207887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06866 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PIMA-INTER, d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana, sedež: Ul. Marka Šlajmerja 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17770/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5671558
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva:
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-

mi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je dovoljeno samo opravljanje varovanja.
Rg-207892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01537 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTRONABAVA d.d., specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali, Slovenska cesta 58, Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003555
Člani nadzornega sveta: Štrus Olga, izstop 17. 6. 1997; Lah Igor in Kranjčevič
Ivo, vstopila 28. 6. 1996 ter Tadič Anto,
vstop 17. 6. 1997.
Rg-207893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02712 z dne 29. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ZITUS, servisne storitve, p.o., sedež: Rimska c. 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01237/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje in osnovni kapital, spremembo pooblastila zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5072581
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Firma: ZITUS, trgovina, servis in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZITUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 48,720.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
9,744.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložek 8,941.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vložek 4,872.000
SIT, Strupih Marija, Ljubljana, Hacquetova
19, vložek 11.000 SIT, Barle Andrej, Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 27, vložek
398.000 SIT, Popović Cvijeta, Ljubljana,
Poljanska 10, vložek 235.000 SIT, Salihi
Fatima, Ljubljana, Poljanska 52, vložek
121.000 SIT, Stupar Janja, Ljubljana, Strmeckijeva 26, vložek 38.000 SIT, Vasiljević
Slobodanka, Dol pri Ljubljani, Kleče 12, vložek 200.000 SIT, Čordić Hasnija, Ljubljana, Preglov trg 5, vložek 381.000 SIT, Čirić
Jovanka, Ljubljana, Travniška 17, vložek
236.000 SIT, Kusić Miladinka, Ljubljana,
Rjava cesta 10, vložek 381.000 SIT, Ramšak Zdravko, Ljubljana, Levarjeva 55, vložek 205.000 SIT, Rovs Novka, Ljubljana,
Cesta na Ježah 26b, vložek 68.000 SIT,
Oven Franc, Brezovica pri Ljubljani, Podpeška cesta 59, vložek 47.000 SIT, Todić
Ljubimka, Ljubljana, Andreja Kumarja 18,
vložek 89.000 SIT, Pijanić Raza, Ljubljana,
Prvomajska 11, vložek 236.000 SIT, Stanojević Dragica, Ljubljana-Polje, Polje cesta VIII. št. 2, vložek 416.000 SIT, Kovač
Petra, Trbovlje, Kolodvorska 9, vložek
31.000 SIT, Lavrič Milena, Ljubljana, Kumrovška 21, vložek 652.000 SIT, Švarc
Darinka, Ljubljana, Gerbičeva 64b, vložek
661.000 SIT, Vodnik Olga, Ljubljana, Zagorica pri Dolskem 11, vložek 416.000 SIT,
Šabotić Nafija, Ljubljana, Cesta v Gorice
15d, vložek 165.000 SIT, Pokrajčević Ivanka, Ljubljana, Cesta v Gorice 15d, vložek
225.000 SIT, Grad Janez, Ljubljana, Zavoglje 6, vložek 438.000 SIT, Ivan Anton,
Grosuplje, Panova vas 73, vložek 717.000
SIT, Šercer Josip, Ljubljana, Eiprova 19,
vložek 413.000 SIT, Muković Safeta, Ljubljana, Vlahovičeva 43, vložek 445.000 SIT,
Ramšak Špela, Ljubljana, Levarjeva 55, vložek 68.000 SIT, Miklič-Esenko Gregor,
Ljubljana, Brodarjev trg 4, vložek 406.000
SIT, Suhadolc Anton, Ljubljana, Trebinjska
16, vložek 710.000 SIT, Smajić Fata, Ljubljana, Kristanova 4, vložek 67.000 SIT, Bartol Ivka, Ljubljana, Društvena 18, vložek
130.000 SIT, Androvič Bela, Ljubljana, Ižanska cesta 442d, vložek 382.000 SIT, Kralj
Anton, Šmarje Sap, Jakhlova 12, vložek
425.000 SIT, Nikolić Vesna, Ljubljana, Pot
k Savi 76, vložek 130.000 SIT, Kemperle
Zdravko, Šmartno pri Litiji, Ustje 26, vložek
489.000 SIT, Ramšak Ivo, Ljubljana, Levarjeva 55, vložek 205.000 SIT, Micić Dragica, Ljubljana, Brodarjev trg 2, vložek
444.000 SIT, Ramdedović Šefika, Ljubljana, Domeska cesta 45, vložek 45.000 SIT,
Matić Branka, Domžale, Ljubljanska 90, vložek 166.000 SIT, Mijatović Danica, Ljubljana, Leninov trg 17, vložek 480.000 SIT,
Ajdarpašić Ehida, Ljubljana, Ižanska 400,
vložek 145.000 SIT, Arežina Branislava,

Ljubljana, Kovačeva 26, vložek 107.000
SIT, Petrič Olga, Dobrunje, Sostrska cesta
16, vložek 233.000 SIT, Delibašić Miloslava, Ljubljana, Cesta v Gorice 15d, vložek
454.000 SIT, Beljan Lilijana, Ljubljana, Žabjek 3, vložek 200.000 SIT, Ramšak Andrej,
Ljubljana, Levarjeva 55, vložek 68.000 SIT,
Matjaž Jožefa, Ig pri Ljubljani, Vrbljenje 18,
vložek 15.000 SIT, Mikelj Ana, Dobrunje,
Vidergarjeva 33, vložek 646.000 SIT, Ramšak Ivan, Ljubljana, Levarjeva 55, vložek
275.000 SIT, Mačkić Rada, Ljubljana, Andreja Kumarja 32, vložek 164.000 SIT, Peterka Stanko, Ljubljana, Pečarjeva 13, vložek 258.000 SIT, Velić Behva, Ljubljana,
Sketova 4, vložek 207.000 SIT, Kalabić
Nisveta, Ljubljana, Ob studencu 6, vložek
436.000 SIT, Zvoljenk Milan, Vnanje Gorice, Požarnice 46, vložek 661.000 SIT, Sadrija Vezire, Ljubljana, Preglov trg 2, vložek
211.000 SIT, Ličina Seniha, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 104z, vložek 205.000
SIT, Čekrlić Draginja, Ljubljana, Marje Borštnikove 5, vložek 208.000 SIT, Vokshaj Sevdije, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 106,
vložek 383.000 SIT, Perše Tončka, Ljubljana, Rimska cesta 11, vložek 275.000 SIT,
Starić Viktorija, Ljubljana, Glinškova ploščad
14, vložek 26.000 SIT, Ličina Zlata, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 104z, vložek
171.000 SIT, Petelinc Maja, Notranje Gorice, Gmajna 12, vložek 5.000 SIT, Gvozdič
Radojka, Ljubljana, Krvinova 8, vložek
205.000 SIT, Demitrović Refka, Ljubljana,
Trubarjeva 89, vložek 413.000 SIT, Milenković Dragica, Ljubljana, Nanoška, vložek
240.000 SIT, Ramšak Manja, Ljubljana, Levarjeva 55, vložek 205.000 SIT, Pavlović
Sladjica, Ljubljana, Ob studencu 19, vložek
210.000 SIT, Galić Ljuba, Ljubljana, Travniška 17, vložek 204.000 SIT, Čepon Majda, Horjul, Horjul 33, vložek 682.000 SIT,
Ljubijankić Haseda, Ljubljana, Makucova
24, vložek 270.000 SIT, Kalan Zdravko,
Ljubljana, Ob Ljubljanici 138, vložek
472.000 SIT, Botonjić Hafiza, Ljubljana,
Kavčičeva 17, vložek 416.000 SIT, Handanović Rife, Ljubljana, Brodarjev trg 3, vložek 240.000 SIT, Maksimovski Veroljub,
Ljubljana, Tomažičeva 42, vložek 658.000
SIT, Kočan Sabija, Ljubljana, Litostrojska
10, vložek 279.000 SIT, Tramošljika Vinka,
Ljubljana, Malgajeva 12, vložek 193.000
SIT, Pokrajčević Zoran, Ljubljana, Cesta v
Gorice 13c, vložek 313.000 SIT, Dolinar
Alojzija, Polhov Gradec, Dolenja vas 7, vložek 26.000 SIT, Trnovec Janez, Polhov
Gradec, Polhov Gradec 111, vložek
443.000 SIT, Stražišar Frančiška, Borovnica, Cesta na grič 41, vložek 525.000 SIT,
Jazbec Polona, Ljubljana, Topniška 45, vložek 210.000 SIT, Azirova Nazli, Ljubljana,
Rimska cesta 11, vložek 204.000 SIT, Trnjanac Zagorka, Ljubljana, Andreja Kumarja
30, vložek 208.000 SIT, Banovački Svetlana, Ljubljana, Metoda Mikuža 8, vložek
185.000 SIT, Muratović Sanija, Ljubljana,
Tugomerjeva 6, vložek 217.000 SIT, Ljubijankić Kadifa, Ljubljana, Gramozna pot 1,
vložek 233.000 SIT, Bainović Jelka, Ljubljana, Beblerjev trg 8, vložek 208.000 SIT,
Dresh Hajrije, Ljubljana, Hruševska cesta
64, vložek 210.000 SIT, Hehmedović Jelena, Ljubljana, Zakotnikova 1, vložek
204.000 SIT, Jozić Ljiljana, Ljubljana, Pot
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na Labor 11, vložek 207.000 SIT, Blažič
Milka, Ljubljana, Trnovski pristan 10, vložek
156.000 SIT, Zidar Marija, Velike Lašče,
Velike Lašče 130, vložek 202.000 SIT –
vstopili 1. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Svetic Andrej, Ljubljana, Stranska pot
2, razrešen 1. 10. 1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01349/01310 – 1998 z dne 12. 5.
1998.
Rg-207894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02077 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPO-
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SLOVANJE, OBMOČNA ENOTA NOVA
GORICA, Ulica tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica, sedež: Ulica tolminskih
puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/17810/04 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 530041000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kufersin Rehberger Erna, Nova
Gorica, Marija Kogoja 33, razrešena
31. 12. 1995 kot v.d. direktorice ter dne
1. 1. 1996 imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-207895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02080 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA ENOTA CELJE,
Šlandrov trg 7, Celje, sedež: Šlandrov trg
7, 3000 Celje, pod vložno št. 1/17810/10
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Korent Bojana, razrešena 28. 2.
1998; direktor Pešec Uroš, Celje, Tončke
Čečeve 11, imenovan 1. 3. 1998, zastopa
zavod brez omejitev.
Rg-207896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02079 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ,
Bleiweisova 12, Kranj, sedež: Bleiweisova
12, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/17810/08
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belčič Franc, razrešen 28. 2. 1998;
zastopnica Košir Damjana, Golnik, Goriče
62, imenovana 1. 3. 1998, zastopa zavod
kot v.d. direktorice.
Rg-207897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02076 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA ENOTA VELENJE, Šaleška 19, Velenje, sedež: Šaleška 19, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/17810/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kordeš Štefka, razrešena 28. 2.
1998; direktor Arzenšek Srdan, Velenje,
Prešernova 9, imenovan 1. 3. 1998, zastopa zavod brez omejitev.
Rg-207898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02078 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA, Parmova 32, Ljubljana, sedež:
Parmova 32, 1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/17810/07 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklič Peter, razrešen 28. 2. 1998;
direktorica Cvek Cvetka, Stahovica, Županje njive 18a, imenovana 1. 3. 1998, zastopa zavod brez omejitev.
Rg-207910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02351 z dne 10. 7. 1998 pod št. vložka
1/30809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294202
Firma: AGENCIJA ZA PROMET, razvoj
in raziskave, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AGENCIJA ZA PROMET, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 8a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AVTOBUSNA POSTAJA
LJUBLJANA, storitve v cestnem prometu,
d.d., Ljubljana, Trg OF 4, vstop 20. 4.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kotar Marjan, Ljubljana, Glinškova
ploščad 29, imenovan 14. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
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nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-207911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02841 z dne 10. 7. 1998 pod št. vložka 1/30805/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1305972
Firma: NAŠ LAZ, Zavod za razvoj podeželja, Lukovica pri Brezovici
Skrajšana firma: Zavod NAŠ LAZ, Lukovica pri Brezovici
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1351 Lukovica pri Brezovici,
Vrhniška 1
Ustanovitelja: Skledar Štefan, Vrhnika,
Bevke 13, vstop 15. 5. 1998, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skledar Polona, Brezovica, Vrhniška 1, vstop 15. 5. 1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Skledar Štefan, imenovan 15. 5.
1998; zastopnica Skledar Polona, imenovana 15. 5. 1998, zastopa zavod kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov.
Rg-207915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01215 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ETN, Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tesovnikova ulica 44,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5315000
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Ustanovitelji: Balažinec Vlado, Žiri, Kosovelova ulica 10, vstop 21. 2. 1996, vložek 1,241.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žalec Andrej, Ljubljana, Tesovnikova
ulica 44, vstop 21. 2. 1996, vložek
931.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žalec-Ilovar Špela, Ljubljana, Tesovnikova
44, vstop 23. 2. 1998, vložek 931.200 SIT,
odgovornsot: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žalec Andrej, imenovan 23. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-207916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/0333 z dne 3. 7. 1998 pod št. vložka
1/30774/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305573
Firma: MEGASAT, telekomunikacije,
marketing in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGASAT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bloudek Kornelija, Maribor, Borštnikova ulica 43, vstop 2. 6. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bloudek Kornelija, imenovana
2. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 92511 Dejavnost knjižnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03388 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa STANBIRO NEPREMIČNINE, agencija za nepremičnine in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21092/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov, osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe z
dne 2. 6. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5700736
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Sitar Dragica, Mengeš,
Grobeljska cesta 4, vstop 2. 10. 1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sitar Milan, Mengeš, Grobeljska 4,
vstop 2. 6. 1998, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost:ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Sitar Dragica, razrešena 2. 6. 1998 in
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnica direktorja; direktor Sitar Milan, imenovan 2. 6. 1998.
Rg-207919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03387 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ERGO TRADE, izvoz, uvoz, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3,
sedež: Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5543843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Marinc Aleš, razrešen 11. 6. 1998.
Rg-207920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02671 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
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vpisa SLAVČEK, podjetje za proizvodnjo,
predelavo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Male Lašče 2a, 1315
Velike Lašče, pod vložno št. 1/20834/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5851661
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-207921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00569 z dne 1. 7. 1998 pod št. vložka
1/30753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1272772
Firma: ALFLETH ENGENEERING
FLEISCHER, Družba za zastopanje tujih
firm in trgovino k.d., Ljubljana
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Skrajšana firma: ALFLETH ENGENEERING FLEISCHER k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova 1
Ustanovitelja: Fleischer Thomas, Meisterschwanden AG, Švica, vstop 26. 9.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Šlibar Rok, Ljubljana, Novakova
ul. 3, vstop 26. 9. 1997, vložek 100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Fleischer Thomas, imenovan 26. 9.
1997; prokurist Šlibar Rok, imenovan
26. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-207922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03514 z dne 1. 7. 1998 pod št. vložka
1/30756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1313410
Firma: TIKO PLUS, gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: TIKO PLUS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mladinska 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Beganović Zlatko, Ljubljana, Mladinska 9, vstop 11. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Beganović Zlatko, imenovan 11. 6.
1998; zastopnik Beganović Safet, Ljubljana, Brilejeva 14, imenovan 11. 6. 1998;
zastopnik Beganović Murat, Ljubljana, Mladinska 9, imenovan 11. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15812 Dejavnost slaščičarn; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo

s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
Rg-207924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03384 z dne 1. 7. 1998 pod št. vložka
1/30759/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304011
Firma: AQUASTAR, podjetje za proizvodnjo PET embalaže, d.o.o.
Skrajšana firma: AQUASTAR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Nowicka Malgorzata, Arco,
Arco (TN), Via Canale 16, vstop 1. 6. 1998,
vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ardovini Domenico, Gattatico, Via
D. Manfredi 32, vstop 1. 6. 1998, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zanchi Pietro, Salorno, Via Monte 4, vstop
1. 6. 1998, vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cofini Claudio, Sesto,
S. Giovanni, I. da Vinci 116, vstop 1. 6.
1998, vložek 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Burli Silvano, Arco, Via Canale 16,
Arco (TN), imenovan 1. 6. 1998; prokurist
Potočnik Borut, Ljubljana, Wolfova 1, imenovan 1. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-207926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02052 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa INO INŽENIRING d.o.o., inženiring
in proizvodnja, Ljubljana, sedež: Bratovševa ploščad 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08524/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, direktorja, prokurista, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 7. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5408733
Ustanovitelj: Oblak Jožef, izstop 7. 4.
1998; Oblak Tine, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 32, vstop 7. 4. 1998, vložek
1,503.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Oblak Jožef, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 32, razrešen 7. 4. 1998 in imenovan za prokurista; direktor Oblak Tine, imenovan 7. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Sadjarstvo; 1586 Predelava čaja in
kave; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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mičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-207928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01869 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ADA COMPUTERS, računalniški sistemi Ljubljana d.o.o., sedež: Dunajska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03629/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5292131
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Jožeta
Jame 16
Ustanovitelj: Poljanšek Samo, Ljubljana,
Zavrti 46, vstop 23. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štucin Primož, izstop 25. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-207932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/02607 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa 3B+D, trgovinska d.o.o., sedež: Vojkova 50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28903/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbenikov
s temile podatki:
Matična št.: 5997321
Sedež: 1291 Škofljica, Mijavčeva 16
Ustanovitelj: Hadalin Boris, izstop 6. 5.
1998; ECS TEL, telekomunikacijski inženiring, d.o.o., izstop 6. 5. 1998; 3B+D
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50, vstop 6. 5.
1998, vložek 1,125.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-207934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02209 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa IMO INŽENIRING STUDIO d.o.o., poslovni inženiring, sedež: Mestni trg 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26851/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5913357
Ustanovitelj: Toplak Barbara, izstop 2. 4.
1998; Mlakar Iztok, Piran, Grudnova ulica
13, vstop 2. 4. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02134 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EBF, proizvodnja, montaža in servis elektronskih in telekomunikacijskih
naprav d.o.o., sedež: Trg svobode 30,
1420
Trbovlje,
pod
vložno
št.
1/10900/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5510791
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Butara Franc, Trbovlje, Trg
svobode 30, vstop 13. 12. 1990, vložek
1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Butara Nevenka, Trbovlje, Trg svobode
30, vstop 13. 12. 1990, vložek 499.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Butara Nives, izstop 25. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6420 Telekomunikacije; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
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drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah z dne 25. 3. 1997.
Rg-207936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05948 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa COMPEX CO, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gogalova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12134/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5485002
Firma: COMPEX CO, vzdrževanje
stavb in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: COMPEX CO d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Dobeno 7
Ustanovitelj: Aleš Marjan, Mengeš, Dobeno 7, vstop 1. 4. 1991, vložek 908.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Živec Martin, razrešen 17. 10. 1997; direktor Aleš Marjan, imenovan 17. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7470
Čiščenje stavb; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-207938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02538 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MAGO d.o.o., Podjetje za storitve
in trgovino v telekomunikacijah in energetiki, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe z dne 29. 4.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5313333
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
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cialnih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-207941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01870 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TAURUS, Podjetje za prodajo, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., IOC Trzin,
Planjava 2, Mengeš, sedež: IOC Trzin, Planjava 2, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/02950/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5296404
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-

kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki.
Rg-207942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02598 z dne 15. 6. 1998 pod št. vložka
1/30692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304534
Firma: FILIPOVIĆ IN DRUŽABNIK
d.n.o., družba za gradbeništvo in storitve
Skrajšana firma: FILIPOVIČ IN DRUŽABNIK d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna ulica 27
Ustanovitelja: Filipović Dragica, Ljubljana, Rožna ulica 27, vstop 5. 5. 1998, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Hoxaj Musli, Pečane,
Suva Reka, vstop 5. 5. 1998, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Filipović Dragica, imenovana 5. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.
Rg-207943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01784 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa IB INTERCONSULT, svetovanje na
področju poslovne ekonomike, Ljubljana, d.o.o., sedež: Linhartova 11a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5729360
Firma: IB IMMOBILIEN, svetovanje na
področju poslovne ekonomike, d.o.o.
Skrajšana firma: IB IMMOBILIEN d.o.o.
Rg-207945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02049 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SKIPPER, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, organizacijsko svetovanje in informacijski inženiring ...., d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje
89, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/05446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov, uskladitev in razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne 3. 4.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5341230
Ustanovitelji: Klemenčič Marjan, izstop
3. 4. 1998; Jarc Marija, Ljubljana, Peščena
pot 8, vstop 3. 4. 1998, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jarc Janez, Ljubljana, Peščena pot 8, vstop 3. 4.
1998, vložek 990.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; POT d.o.o., Ljubljana, Peščena pot 8, vstop 3. 4. 1998, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Jarc Janez, imenovan 3. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 92623 Druge
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športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-207950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02633 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa HURWITS, tovarna nogavic, d.o.o.,
Kočevska Reka, sedež: Štalcarji n.h.,
1338 Kočevska Reka, pod vložno št.
1/18493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5613647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Hurwits de Louis, Ljubljana, Ob Savi
50, imenovan 28. 4. 1998.
Rg-208133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02924 z dne 12. 6. 1996 pri subjektu
vpisa OBAD – SD, podjetje za varovanje
premoženja, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
63, sedež:Vojkova 63, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319943
Ustanovitelji: OBAD varovanje premoženja, d.o.o., izstop 14. 3. 1995; Skok Davorin, Šmarje-Sap, Ljubljanska cesta 39, vstop 14. 3. 1995, vložek 406.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rekelj Iztok, Ljubljana, Brilejeva 4, vstop 14. 3. 1995, vložek
398.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Boštjan, Ljubljana, Kersnikova 11,
vstop 14. 3. 1995, vložek 398.560 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-208137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05133 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ELEKTROTEHNA INFORMATIKA AOP
in ORGANIZACIJA, d.o.o., Šmartinska
152a, Ljubljana, sedež: Šmartinska 152a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13579/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dujmovič Dušan, razrešen 18. 9.
1996; direktor Bedenk Rudi, Mengeš, Trzin, Kidričeva 67, imenovan 18. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-208138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06878 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ICEC VIDEM KRŠKO, svetovanje, inženiring, in trgovina, d.d., sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta z dne 28. 1. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5971101
Osnovni kapital: 18.798,000.000 SIT.

Rg-208139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05442 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25580/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5022096
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jamnik Alojz, razrešen 24. 9. 1997
kot predsednik uprave; zastopnik Heric Miran, Ljubljana, Linhartova cesta 5, imenovan 24. 9. 1997, kot predsednik uprave
zastopa v skladu s statutarnim sklepom Kreditne banke Maribor d.d., Ljubljana.
Rg-208140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03681 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa S & B TRADE, proizvodnja in trgovina d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, sedež:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02699/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
2693/97 – spremembo ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 27. 3. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5301742
Ustanovitelj: Tavčar Silva, izstop 27. 3.
1997; Tavčar Blaž, Ljubljana, Ulica Molniške čete 11, vstop 27. 3. 1997, vložek
1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-208142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03671 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa OBRTNA ZADRUGA ŽELEZOPROMET p.o., Podmilščakova 18, Ljub-
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ljana, sedež: Podmilščakova 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01794/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5005493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zidar Janez, razrešen 1. 3. 1998; zastopnik Suhadolc Janez, Ljubljana, C. na Vrhovce 12, imenovan 4. 6. 1998, zastopa
zadrugo kot v.d. direktorja in je upravičen,
da v okviru dejavnosti zadruge sklepa pogodbe na sledeči način: pogodbe v vrednosti nad 500.000 DEM podpisuje na podlagi
sklepa strokovnega kolegija; pogodbe v vrednosti od 250.000 do 500.000 DEM s podpisnikom kolegija; pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, najemu in dajanju dolgoročnih posojil in dajanju garancij zadružnikom, ko gre za vrednosti nad 30 povprečnih
neto OD na delavca zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije v preteklem tromesečju, ko mora za to imeti predhodni sklep
upravnega odbora, razen, če ni bila odločitev sprejeta že z letnim planom.
Rg-208143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03073 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu vpisa BANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d., sedež: Trg Republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5839513
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: generalni direktor Saint Lezin Jean-Jacques,
razrešen 30. 4. 1998; generalni direktor
Boloux Jean-Claude, Ljubljana, Trg republike 3, imenovan 30. 4. 1998; prokurist Greganovič Branko, Ljubljana, Kotnikova 20,
imenovan 27. 5. 1998.
Rg-208144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03533 z dne 3. 7. 1998 pri subjektu
vpisa COOPERS & LYBRAND, podjetje za
revizijo in druge finančno računovodske
storitve, d.d., Ljubljana, sedež: Parmova
53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21568/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5717159
Firma: PRICEWATERHOUSECOOPERS,
podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d., Ljubljana.
Rg-208146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01730 z dne 3. 7. 1998 pod št. vložka
1/30773/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1274724
Firma: ŽUPNIJSKI VRTEC MAKSIMILJANA RASPA
Skrajšana firma: RASPOV VRTEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1240 Kamnik, Šutna 23
Ustanovitelj: Župnijski urad, Kamnik,
Raspov prehod 2, vstop 19. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šuštar Franc, Kamnik, Raspov prehod 1, imenovan 19. 3. 1998, zastopa kot
v.d. direktorja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-208152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01751 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, sedež:
Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01417/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089913000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Dornig Marina, razrešena 31. 8.
1997 kot pomočnica ravnatelja.
Rg-208153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01657 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA COMMERCE TRGOVINA
d.o.o., Trgovsko podjetje, Kotnikova 28,
sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15050/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5552664
Člani nadzornega sveta: Ravnikar Aleksander, Milevoj Boris in Mokorel Jože, vsi
izstopili 16. 3. 1998.
Rg-208154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06706 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ITZ INŽENIRING, Podjetje za inženiring energetskih naprav in trgovino
d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljubljana,
sedež: Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19547/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5663881
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;

5245 Trgovina na drobno z električnimi,
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-208155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01816 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu vpisa DOM STAREJŠIH OBČANOV
LJUBLJANA BEŽIGRAD, sedež: Komanova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01380/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5159628
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrhunc Peter, razrešen 31. 12.
1997; direktor Radojevič Miloš, Ljubljana,
Kunaverjeva 3, imenovan 23. 1. 1998, zastopa dom brez omejitev.
Rg-208157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05661 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KEMOSTIK, Tovarna lepil in kemičnih izdelkov, d.d., Molkova pot 10, Mekinje, Kamnik, sedež: Molkova pot 10,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/02160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5043492
Člani nadzornega sveta: Abe-Gržinič
Margareta, Šubic Peter in Osolnik Valentin,
vsi izstopili 26. 9. 1997; Abe-Gržinič Marjeta – predsednica in Repanšek Stojan, vstopila 26. 9. 1997 ter Breznik Jernej, vstopil
29. 9. 1997.
Rg-208158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02263 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KEMOSTIK, Tovarna lepil in kemičnih izdelkov, d.d., Molkova pot 10, Mekinje, Kamnik, sedež: Molkova pot 10,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/02160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, zastopnika, članov nadzornega sveta in statuta z dne 26. 3. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5043492
Firma: BELINKA KEMOSTIK, Tovarna
lepil in kemičnih izdelkov, d.d.
Skrajšana firma: BELINKA KEMOSTIK,
d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Križelj Ciril, razrešen 2. 4. 1998; direktor Krempl Zdravko, Mengeš, Janševa
18, imenovan 2. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Abe-Gržinič
Marjeta – predsednica in Repanšek Stojan,
izstopila 26. 3. 1998 ter Lipuš Drago –
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predsednik in Valetič Jože – namestnik
predsednika, oba vstopila 26. 3. 1998.
Rg-208160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06871 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu vpisa MAGER, trgovina, proizvodnja, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na goro 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27287/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5926556
Ustanovitelji: Mamič Jože, izstop 27. 11.
1997; Krašovec Iztok, Ljubljana, Pot na goro 6, vstop 11. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02273 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/30789/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1294105
Firma: INSTITUT ZA PROJEKTNI MANAGEMENT IN INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO LJUBLJANA
Skrajšana firma: IPMIT Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Štrekljeva 8
Ustanovitelja: Novaković Aleksander,
Ljubljana, Gorazdova 10, vstop 18. 3.
1998, odgovornost: ne odgovarja; Kožman
Mitja, Postojna, Volaričeva 28, vstop 18. 3.
1998, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novaković Aleksander, imenovan
18. 3. 1998, zastopa zavod brez omejitev,
razen za pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem, ki jih
lahko opravlja samo s predhodnim soglasjem tistih ustanoviteljev, ki so sprispevali
ustanovna sredstva.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
8042 Drugo izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.
Rg-208164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03459 z dne 8. 7. 1998 pod št. vložka
1/25697/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile podatki:
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Matična št.: 5865379001
Firma: ADRIAPLIN d.o.o., podjetje za
distribucijo zemeljskega plina, Poslovna enota Ptuj
Skrajšana firma: ADRIAPLIN d.o.o., PE
Ptuj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Ulica heroja Lacka 10
Ustanovitelj: ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska cesta 7, vstop 8. 6.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Babič Alojz, Ljubljana, Jesihov Štradon 52, imenovan 8. 6. 1998, zastopa podružnico kot vodja podružnice; zastopnik
Kranjc Marjan, Celje, Ulica XIV. divizije 6,
imenovan 8. 6. 1998, zastopa podružnico
kot namestnik vodje podružnice.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4521 Splošna gradbena dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 6030 Cevovodni transport;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-208168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02659 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, sedež: Baragova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00752/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5002753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Potokar Vladimir Peter, Ljubljana,
Ob potoku 27, imenovan 9. 4. 1998, zastopa družbo kot namestnik generalnega
direktorja brez omejitev.
Rg-208170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01531 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA SEM, Elementi za elektroniko, d.d., sedež: Cesta dveh cesarjev 403,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04832/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5045886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hribar Franci, razrešen 2. 3. 1998;
direktor Grebenc Andrej, Ljubljana, Smerdujeva 14, imenovan 2. 3. 1998.
Rg-208173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01456 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa R.E.INVEST, promet z nepremičninami in investicije, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, članov nadzornega sveta in statuta
z dne 9. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1233629

Osnovni kapital: 144,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Teslič Radovan
in Sekavčnik Bojan, oba izstopila 9. 3. 1998
ter Škrabar Živka in Golja Tomislav, vstopila
9. 3. 1998.
Rg-208174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05441 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa PROJEKTING BIRO d.d., Podjetje
za projektiranje, konsulting in inženiring,
sedež: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
datuma pooblastila zastopnika in članov
nadzornega sveta-spremembo iz začasnega v stalni nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5075670
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zatler Janez, dipl. ing. arh., Radomlje, Dermastjeva 35, razrešen 8. 8. 1997 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Nastran Iztok,
izstop 8. 8. 1997; Lebar Rafael, izstop 7. 8.
1997; Brezar Rosinar Elga, vstop 8. 8.
1997 ter Nastran Iztok in Brezar-Rosinar
Elga, vstopila 8. 8. 1997 in Lebar Rafael,
vstop 7. 8. 1997.
Rg-208175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01973 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ARMING, Podjetje za gradnjo, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12228/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
spremembo firme, sedeža in naslova pri
ustanoviteljih ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5493323
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 72
Ustanovitelji: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Ljubljana, Emonska 8, vstop 29. 3.
1991, vložek 717.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rus Franc, Ljubljana, Rusjanov trg 9, vstop 29. 3. 1991, vložek
260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Todorović Savo, Ljubljana, Cesta na Loko
20, vstop 29. 3. 1991, vložek 260.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.
Rg-208176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01168 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa CASINO LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 9, sedež: Miklošičeva 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12326/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
osnovnega kapitala, zastopnikov, dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5488044
Firma: CASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo
Skrajšana firma: CASINO LJUBLJANA
d.d.
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Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 93,101.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, vstop 31. 7. 1997, vložek 93,101.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bolka Marjan, Notranje Gorice, Pod
goricami 33, Vnanje Gorice, razrešen 5. 2.
1998 ter imenovan za predsednika uprave;
član uprave Bizjak Tone, Portorož, Garibaldijeva 11, imenovan 5. 2. 1998.
Člani nadzornega sveta: Železnik Željko,
Čadež Janez, Omerza Igor in Logar Metod,
vsi vstopili 30. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92712 Dejavnost igralnic.
Dejavnost, izbrisana dne 14. 7. 1998:
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 9271 Prirejanje
iger na srečo.
Rg-208178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02446 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TOBAČNA, družba za upravljanje
podjetij, d.d., Ljubljana, Tobačna ulica
5, sedež: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika, člane nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 22. 4. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5791979
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Bernik Nataša, Ljubljana, Gubčeve brigade 22, razrešena 22. 4. 1998 kot
v.d. direktorja; direktor Lukner Boris, Trzin,
Na jasi 7, imenovan 22. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Simonič Bojan,
Šimnovec Franc Herman in Ogris-Martič Filip, vsi vstopili 22. 4. 1998.
Rg-208179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02658 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AC – MOBIL d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Baragova ulica 9, sedež: Baragova ulica 9, 1113 Ljubljana, pod vložno št. 1/19726/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5662885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Polič Zoran, razrešen 30. 4. 1998;
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direktorica Kotnik Ajda, Ljubljana, Mašere
Spasiča 11, imenovana 1. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-208181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01983 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa BUTAN PLIN, družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, sedež: Verovškova 70, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, članov
nadzornega sveta in statuta z dne 2. 4.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5094933
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Vidmar Franc, Ljubljana, Poljanska
c. 17, razrešen 2. 4. 1998 kot začasna
uprava ter ponovno imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo kot uprava, brez omejitev; zastopnik Rode Andrej, Ljubljana, Sneberska 115, imenovan 2. 4. 1998, zastopa
družbo kot namestnik uprave brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Pučnik Janko,
Kuerts Pieter in Šemrl Mojca, izstopili 2. 4.
1998 ter Sebillote Patric, Šemrl Mojca,
Schroer Klaus Adolf in Dimic Perko Mirjana,
vsi vstopili 2. 4. 1998, ter Oblak Janez,
vstop 26. 1. 1998 in Osojnik Vito, vstop
2. 4. 1998.
Rg-208301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00659 z dne 9. 7. 1998 pri subjektu
vpisa PRELI d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ljubljana, sedež: BTC,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15894/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 29. 1. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5590752
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-208303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00665 z dne 9. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DAVA, svetovanje in storitve d.o.o.,
sedež: Tustanj 11, 1251 Moravče, pod
vložno št. 1/07359/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, akta o ustanovitvi z dne 4. 2. 1998, spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5386357
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
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pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-208310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00899 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa NOVAK TSE, podjetje za proizvodnjo, trženje in poslovne storitve d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot sodarjev 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25479/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 15. 7. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5854334
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74820 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-208312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01844 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu vpisa MEDIS, podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o., Vojkova 4, sedež: Vojkova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5294401
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge

opreme za obdelavo podatkov; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
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slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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 računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-208314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01928 z dne 3. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TRGOVSKI CENTER TIVOLI d.o.o.,
proizvodnja, trgovina na debelo in drobno, uvoz-izvoz, Ljubljana, sedež: Celovška 38, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti,
zastopnikov in akta o ustanovitvi z dne 23. 3.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5893704
Firma: TRGOVSKI CENTER TIVOLI –
MOTO SHOP d.o.o., trgovina na debelo
in drobno, proizvodnja, uvoz-izvoz Ljubljana
Skrajšana firma: TC MOTO SHOP d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška
38-40
Ustanovitelja: Karlatec Oskar, izstop
23. 3. 1998; Karlatec Natalija in Karlatec
Radko, oba Ljubljana, Novo Polje, C. X/15,
vstopila 23. 3. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Karlatec Oskar, razrešen 23. 3. 1998;
družbenica Žunič Berta, razrešena 23. 3.
1998; direktor Karlatec Radko, imenovan
23. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 3. 7. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2222 Drugo
tiskarstvo; 6024 Cestni tovorni promet.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s

svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek.
Rg-208317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02863 z dne 15. 7. 1998 pod št. vložka
1/30831/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304828
Firma: MG MARKET, trgovska in finančna družba d.o.o.
Skrajšana firma: MG MARKET d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 7
Osnovni kapital: 188,000.000 SIT
Ustanovitelji: INTERMERCAT HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Munchen,
Nemčija, Mittererstrasse 9, vstop 28. 4.
1998, vložek 63,920.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; GMT – TRADE, Splošna trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 28. 4. 1998, vložek
62,040.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PARCIVAL, Trgovska in finančna družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107, vstop
28. 4. 1998, vložek 62,040.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gajič Branko, Ljubljana, Ulica 9. junija 2, imenovan 28. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
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kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-208318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02890 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/30764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1306049
Firma: ZDRAVILIŠČE MEDIJSKE TOPLICE d.o.o., turistično in gostinsko podjetje, Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1411 Izlake, Izlake 1
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT

Ustanovitelj: A FINING, Storitve in trgovina, d.o.o., Velenje, Prešernova 1a, vstop
15. 5. 1998, vložek 10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hrnčič Marina, Velenje, Janka Ulriha 34, imenovana 15. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Hrnčič
Brigita, Velenje, Janka Ulriha 34, imenovana 15. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-208319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02899 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/30761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1303538
Firma: IPE, trgovina, proizvodnja, engineering, d.o.o.
Skrajšana firma: IPE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Martinjak 43
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Švelc Alojzij, Dolenja vas,
Dolenja vas 28, vstop 15. 5. 1998, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Švelc Alojzij, imenovan 15. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-208320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02937 z dne 2. 7. 1998 pod št. vloka
1/30769/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304968
Firma: GOLF PARTNER d.o.o., družba
za trgovino in storitve Ljubljana
Skrajšana firma: GOLF PARTNER
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: EUGEL PLUS, Finance in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3,
vstop 20. 5. 1998, vložek 294.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Macura Nebojša, Ljubljana, Pod vrbami 32, vstop 20. 5.
1998, vložek 294.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Selič Zdravko, Ljubljana, Suhadolčanova 61, vstop 20. 5. 1998, vložek
294.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomaževič Ladislava, Ljubljana, Preglov trg
2, vstop 20. 5. 1998, vložek 357.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ILIRIJA M
TRADE, Podjetje za trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska 9, vstop 20. 5. 1998, vložek
294.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidnjevič Marko, Ljubljana, Na Rojah 1, vstop 20. 5. 1998, vložek 567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Macura Marko, imenovan 20. 5.
1998; zastopnik Selič Zdravko, imenovan
20. 5. 1998, zastopa družbo kot namestnik
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
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Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane
s
finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
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9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-208321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02944 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/30767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304992
Firma: QUEST INTERNATIONAL, poslovna astrologija in intelektualne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: QUEST INTERNATIONAL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev trg 7
Osnovni kapital. 2,101.610 SIT
Ustanovitelj: Tošič Miroslav, Ljubljana,
Brodarjev trg 7, vstop 21. 5. 1998, vložek
2,101.610 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tošič Miroslav, imenovan 21. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210
Reja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo;
15310 Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surovega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15850 Prozvodnja testenin;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 15890 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 15980 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje
videozapisov;
22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;

52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni
tovorni promet; 62200 Izredni zračni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov; 85314 Dejavnost varstveno delovnih centrov; 85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 85323 Dejavnost
dobrodelnih organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-208323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03013 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
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vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe z dne
29. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 1.963,466.042,50 SIT
Ustanovitelja:
SHELL
OVERSEAS
HOLDING LIMITED, London, Velika Britanija, Shell Centre, Se 1. 7NA, vstop 15. 10.
1993, vložek 1.472,599.532 SIT, odgovornost: ne odgovarja; THE SHELL PETROLEUM COMPANY LIMITED, London, Velika
Britanija, Shell Centre, SE 1 7NA, vstop
15. 10. 1993, vložek 490,866.510,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03221 z dne 13. 7. 1998 pod št. vložka 1/30820/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:
Matična št.: 1305336
Firma: JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Begenšperk 5
Ustanovitelj: Občina Litija, Litija, Jerebova ulica 14, vstop 26. 1. 1998, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Avbelj Peter, Šmartno pri Litiji, Dvor
44, imenovan 4. 5. 1998, kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7513 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.
Rg-208328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03245 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KMEČKI GLAS, časopisno založniška
družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Železna
c. 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01169/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
članov nadzornega sveta in družbene pogodbe z dne 16. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5033314
Ustanovitelji: Podlogar Nada, izstop
29. 10. 1997; Modic Rupnik Matjaž, izstop
29. 10. 1997; Novak Vanda, izstop 3. 11.
1997; Marc Martina, izstop 7. 11. 1997;
Dolničar Boris, Ljubljana, Vogelna 10, vstop 8. 11. 1994, vložek 2,810.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; KMEČKI
SKLAD 1, Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop
15. 11. 1995, vložek 24,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; KMEČKI GLAS,
Časopisno založniška družba, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 14, vstop 29. 10.
1997, vložek 1,570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Člani nadzornega sveta: Ivanušič Zvone,
izstop 16. 4. 1998 ter Počivavšek Franc,
vstop 16. 4. 1998.
Rg-208329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03295 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa LATIS d.o.o., podjetje za trgovino
na debelo in drobno ter storitve, Dobrova, sedež: Draževnik 10, 1356 Dobrova,
pod vložno št. 1/23697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovitelja, zastopnika, akta o ustanovitvi z dne
5. 6. 1998 in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5798787
Ustanoviteljica: Lamovšek Franc, izstop
4. 6. 1998; Lamovšek Matejka, Dobrova,
Draževnik 10, vstop 4. 6. 1998, vložek
1,500.002,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lamovšek Franc, razrešen 5. 6.
1998; direktorica Lamovšek Matejka, imenovana 5. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6312 Skladiščenje.
Rg-208330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03296 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SIN-PO, proizvodnja in trgovina,
družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
sedež: Trdnjava 1, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/10258/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe
z dne 11. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5446660
Sedež: 1330 Kočevje, Novomeška 5
Ustanovitelji: Svobodni sindikati Slovenije, Območna organizacija sindikatov Ljubljana in okolice ter Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, izstopila 27. 3. 1998; Benčina Boštjan, Kočevje, Klinja vas 44, Jančič Franc, Kočevje,

Podgorska ulica 8 in Jančič Jadranka, Kočevje, Podgorska ulica 8, vstopili 27. 3.
1998, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Žagar Robert, razrešen 31. 3. 1998;
direktorica Jančič Jadranka, imenovana
1. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Benčina Boštjan, imenovan 1. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Jančič Franc, imenovan 1. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-208332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03316 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa B & V ANDROMEDA, JOVANOVIČ &
CO., podjetje za proizvodnjo, trgovino,
storitve in računalniški inženiring, d.o.o.,
Litija, sedež: Prečna 14, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/21283/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5726352
Ustanovitelj: Jovanovič Vojko ml., izstop
25. 5. 1998; Jovanovič Blaž, Litija, Prečna
pot 14, vstop 25. 5. 1998, vložek 50.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jovanovič Vojko ml., razrešen 25. 5.
1998; direktor Jovanovič Blaž, imenovan
25. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
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gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;

6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-211117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05444 z dne 6. 10. 1998 pod št. vložka 1/22538/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:
Matična št.: 5783933002
Firma: SMART, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, PE Smart svetovanje, Izola
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Kosovelova 24
Ustanovitelj: SMART, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 45, vstop 22. 9. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Remškar Zdenka, Ljubljana, Cesta na Brdo 155, imenovana 22. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Remškar Filip, Ljubljana, Cesta na Brdo
155, imenovan 22. 9. 1998, kot namestnik
direktorice zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51640 Trgovina
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na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-211120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05478 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa HIPO, podjetje za trgovino
ter storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bezenškova 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06624/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta o
ustanovitvi z dne 25. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5873525
Osnovni kapital: 2,102.332 SIT
Ustanovitelj: Ažman Jure, Ljubljana, Bezenškova 11, vstop 20. 12. 1994, vložek
2,102.332 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 8. 10. 1998:
151 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering).
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
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; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-211180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00003 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa DENT-POINT, podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing, gostinstvo, storitve, zunanjo trgovino, zastopanje tujih partnerjev in konsignacijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti na podlagi
Cpg 95/97-3 s temile podatki:
Matična št.: 5462134
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Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Rg-211181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03000 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA CESTNA PODJETJA
d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12770/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
kapitala, vložkov ustanoviteljev, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
zastopnikov in družbene pogodbe z dne
10. 4. 1998 s temilepodatki:
Matična št.: 5156548
Skrajšana firma: SCP, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 47,408.174 SIT
Ustanovitelji: Cestno podjetje Celje, Celje, Lava 42, vstop 6. 6. 1991, vložek
11,215.639 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje Koper, Koper, Ulica 15.
maja 1, vstop 6. 6. 1991, vložek 6,728.608
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje Maribor, Maribor, Iztokova 30, vstop
6. 6. 1991, vložek 12,500.061 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje Murska Sobota, Murska Sobota, Lendavska 62,
vstop 6. 6. 1991, vložek 454.501 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje
Novo mesto, Novo mesto, Ljubljanska 47,
vstop 6. 6. 1991, vložek 8,571.378 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podjetje za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Linhartova 10,
vstop 6. 6. 1991, vložek 884.601 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje
Nova Gorica, Nova Gorica, Prvomajska 52,
vstop 6. 6. 1991, vložek 6,761.386 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje
Kranj d.d., Kranj, Jezerska 20, vstop 10. 4.
1998, vložek 67.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cestno podjetje Ljubljana p.o.,
Ljubljana, Stolpniška 10, vstop 10. 4. 1998,
vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest
p.o., Celje, Lava 42, vstop 10. 4. 1998,
vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cestno podjetje Ptuj p.o., Ptuj, Zagrebška c. 49a, vstop 10. 4. 1998, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Grdadolnik Lado, oec., razrešen
24. 2. 1998; direktor Rihtaršič France, razrešen 24. 2. 1998; direktor Šajna Anton,
Solkan, Ul. Borisa Kalina 26, imenovan
24. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, la-

dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
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zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-211182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05310 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa SVARUN, trgovina na debelo in
malo, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Molniške čete 17, sedež: Molniške čete 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09952/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev,
spremembo in uskladitev dejavnosti, zastopnika, družbene pogodbe z dne 16. 9. 1998
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5453925
Firma: EKOLOGIJA, podjetje za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin
d.o.o.
Skrajšana firma: EKOLOGIJA d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana, Štebijeva 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bunič Marjan, izstop
16. 9. 1998; Pavlin Srečko, Kranj, Grintovška 11, vstop 16. 9. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hitejc Ernest, Ig, Ig 52, vstop 16. 9.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bunič Marjan, razrešen 16. 9. 1998; direktor Hitejc Ernest, imenovan 16. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2466 Pro-
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izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-211183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02411 z dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa KLEK d.o.o., podjetje za kvaliteto življenja – zdravje, varnost, uspešnost,
Domžale, Rojska 15, sedež: Rojska 15,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/09820/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z dne
15. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5442702
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7525 Zaščita in reševanje pri
požarih ter nesrečah; 8042 Drugo izobraževanje; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 9000 Storitve javne higiene; 9133 Dejavnost drugih organizacij,

d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-211185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00128 z dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa A – MARKETING, podjetje za ekonomske storitve, d.o.o., Kamnik, Groharjeva 16, sedež: Groharjeva 16, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/04048/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
z dne 20. 11. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5325358
Firma: A – MARKETING, podjetje za
ekonomske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: A – MARKETING d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-211187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05303 z dne 12. 10. 1998 pod št. vložka 1/31107/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1319892
Firma: GOTCHIAEV TRADE, trgovina
in storitve k.d.
Skrajšana firma: GOTCHIAEV TRADE k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrekarjeva 10
Ustanovitelja: Gotchiaev Artour, Čerkessk, Stavroporski Kraj, vstop 9. 9. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Erznožnik Andreja, Ljubljana, Brilejeva 6, vstop 9. 9. 1998, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Gotchiaev Artour, imenovan 9. 9.
1998; prokuristka Erznožnik Andreja, imenovana 9. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
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urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
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opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-

bami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem; 9900 Eksteritorialne
organizacije in združenja.
Rg-211189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04511 z dne 12. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SSF-INTERWOLF, proizvodnja vijakov d.o.o., sedež: Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19940/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene pogodbe z dne 23. 7.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5675464
Sedež: 1370 Logatec, OTC Logatec.
Rg-211190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02980 z dne 12. 10. 1998 pri subjektu vpisa SI – JA, trgovina, zastopanje,
storitve in proizvodnja d.o.o., Ljubljana,
sedež: Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana, pod vložno št. 1/25288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, deležev ter
spremembo družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5834406
Osnovni kapital: 12,004.600 SIT
Ustanovitelji: Činkole Marija, Ljubljana,
Vojkova cesta 77, vstop 27. 6. 1997, vložek 3,001.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kržišnik Zvonka, izstop 21. 4. 1998;
Mikulan Amalija, Ljubljana, Parmova ulica
24, vstop 27. 6. 1997, vložek 3,001.150
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cerar Mihael, Kresnice, Vernek 10, vstop 21. 4.
1998, vložek 3,001.150 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Soklič Igor, Ljubljana, Jeranova 2, vstop 10. 1. 1994, vložek
3,001.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-211191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04614 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa XING HUA CUN, družba za storitveno in trgovinsko dejavnost d.o.o., sedež:
Poljanska 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29482/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 1196677
Ustanovitelja: Ji Long Pin, R Kitajska, Zhejiang, vstop 6. 5. 1997, vložek 675.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lin Yueping, R
Kitajska, Zhejiang, vstop 29. 6. 1998, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Slapar Marinka, Cerklje, Lahovče
42, imenovana 30. 6. 1998; zastopnik Lin
Yueping, imenovan 30. 6. 1998.
Rg-211192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05302 z dne 9. 10. 1998 pod št. vložka
1/31088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1318560
Firma: ALU ALPREM, proizvodnja in
inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ALU ALPREM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska cesta 15
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: TRIVAL KOMPOZITI d.o.o.,
Kamnik, Bakovnik 3, vstop 11. 8. 1998, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flerin Štefan, Kamnik, Neveljska pot
9, Mekinje, vstop 11. 8. 1998, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berlec Marjan, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 21b, vstop 11. 8. 1998, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kranjec Drago, Kamnik, Jakopičeva 26, vstop 11. 8. 1998, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Loboda Matjaž,
Mengeš, Gasilska 44, Loka pri Mengšu, vstop 11. 8. 1998, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Loboda Marjan, Radomlje, Bolkova 24, Homec, vstop 11. 8.
1998, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vrhovnik Andrej, Kamnik, Kersnikova 4a, vstop 11. 8. 1998, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Flerin Štefan, imenovan 11. 8. 1998,
prokurist Capuder Rudolf, Kamnik, Drnovškova pot 11, imenovan 11. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2742 Proizvodnja aluminija; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
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nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-

beno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-211194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00391 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa DORING, inženiring, trgovina in posredovanje, d.o.o., sedež: Rimska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in družbene pogodbe z dne 2. 10. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5932122
Firma: EG GRUPA, inženiring, trgovina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EG GRUPA, d.o.o.
Rg-211196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05305 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PEKING, trgovina in gostinstvo
d.o.o., Ljubljana, sedež: Litostrojska 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe z
dne 11. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5926513
Firma: PEKING, trgovina in gostinstvo
d.o.o.
Skrajšana firma: PEKING d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica, Tržaška 543
Ustanovitelj: Chen Ti Jen, izstop 11. 9.
1998; Chen Yeling, Kitajska, Zhejiang, vstop 11. 9. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Chen Yeing, imenovan 11. 9. 1998;
prokuristka Jerkič Uršula, Ljubljana, Ul. Carja Dušana 18, imenovana 11. 9. 1998.
Rg-211198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03007 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa M-RAM, gradbeni inženiring in operativa d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
47, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5489202
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 95.
Rg-211199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02990 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MIRTEX, družba za produkcijo, distribucijo, zastopanje in prodajo blaga,
izdelkov in storitev, d.o.o., sedež: Sava
28, 1282 Sava pri Litiji, pod vložno št.
1/25659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, deležev,
osnovnega kapitala, uskladitev in spremembo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 19. 5. 1998 s temile podatki:
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Matična št.: 5858160
Firma: MIRTEX, družba za produkcijo,
distribucijo, zastopanje in prodajo blaga, izdelkov in storitev, d.o.o., Grbinska
c. 54, Litija
Skrajšana firma: MIRTEX, d.o.o., Litija
Sedež: 1270 Litija, Grbinska c. 54
Osnovni kapital: 3,905.000 SIT
Ustanovitelji: Mirtič Jože, Litija, Partizanska 45, vstop 2. 6. 1994, vložek
2,905.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mirtič Matjaž, Litija, Grbinska 50, vstop
2. 6. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Taufer Tatjana, Litija,
Partizanska 52, vstop 2. 6. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
17110 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 17120 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 17140 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 17150 Sukanje in priprava
naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 17160
Proizvodnja šivalnih sukancev; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 72300 Obdelava podatkov; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-211201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02713 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa VELO, podjetje, trgovina na veliko
in malo, p.o., sedež: Celovška 150, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje in osnovni kapital, spremembo datuma
pooblastil zastopnika in dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5105706
Firma: VELO, trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: VELO d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 240,080.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vstop 2. 7.
1997, vložek 30,106.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
2. 7. 1997, vložek 24,008.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 2. 7. 1997, vložek 134,711.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, vstopili 2. 7. 1997, vložili
31,701.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
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varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 2. 7. 1997, vložili 19,554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fišer Pavle, Ljubljana, Grudnova 7,
razrešen 2. 7. 1997, in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo kot začasni
direktor, brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Zajc Lydia –
predsednica, Virant Sonja – članica in Lucin
Gabrijela – predsednica delavcev, vsi vstopili 2. 7. 1997.
Dejavnost, izbrisana dne 1. 10. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet.
Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01435/01535-1998/ST z dne 11. 5. 1998.
Rg-211205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04062 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa BANKA CREDITANSTALT d.d., sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5314763
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Taul Alfred, Ljubljana, Wolfova 5, imenovan 29. 6. 1998.
Rg-211206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07131 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PULSAR, Pooblaščena investicijska
družba d.d., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 28. 11.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5895294.
Rg-211207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04085 z dne 9. 10. 1998 pod št. vložka 1/31100/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1314092
Firma: D.I.P., HULLTEATER, zavod za
kulturno dejavnost
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 1
Ustanovitelji: Ekart Primož, Ljubljana,
Einspielerjeva ulica 3, vstop 1. 7. 1998,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ekart Primož, imenovan 1. 7. 1998
zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74831 Prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri vpisu podatka (ime zavoda) je bila
tuja črka z dodatno oznako vpisana tako, da
je bila dodatna oznaka izpuščena.
Rg-211208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02124 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, sedež: Breg
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5606438
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Pagon Neda, razrešena 21. 1.
1998 kot v.d. prodekana; zastopnik Rotar
Drago, Ljubljana, Rimska c. 6, razrešen
21. 1. 1998 kot v.d. dekana in imenovan za
dekana fakultete; zastopnica Bac Dragica,
Domžale, Ljubljanska 90, imenovana 23. 1.
1998, zastopa fakulteto kot glavna tajnica.
Rg-211209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03789 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PULSAR, Pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5895294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Borštnar Jože, razrešen 17. 4. 1998;
direktor Zupanič Zvonko, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 62, imenovan 17. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-211211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04025 z dne 12. 10. 1998 pod št. vložka 1/31102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev GIZ s temile podatki:
Matična št.: 1314025
Firma: KONZORCIJ, Gospodarsko interesno združenje Logatec
Skrajšana firma: KONZORCIJ g.i.z., Logatec
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška cesta
11, Logatec
Ustanovitelji: Dolenc Tomaž s.p., Oblikovanje, izdelava in montaža notranje opreme, Logatec, Stara cesta 39, D.S.D. d.o.o.,
Logatec, Cesta talcev 5b, Gruden Stanislav, s.p., Vulkanizerstvo in trgovina, Logatec, Tržaška cesta 85, Hren Mirko s.p.,
Montaža in servisiranje obdelovalnih strojev
in ključavničarstvo, Logatec, Jačka 19a, Jerina Janez, dipl.ing., s.p., Biro Jerina, Logatec, Stara cesta 73, Mihec Jurkovič Boris s.p., Izolaterstvo, Logatec, Krpanova ulica 4b, Koprivnjak Robert s.p., Avtoprevozništvo in okrepčevalnica, Logatec, Blekova
vas 1b, Menard Berto s.p., Elektromehanika in prodaja na drobno, Logatec, Tržaška
cesta 14a, Mihevc Franc s.p., Mihevc
Transport, Logatec, Tržaška cesta 164, Mihevc Vinko s.p., ključavničarstvo, Logatec,
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Cesta 5. maja 25, Mlinar Bernard s.p., Zidarstvo in storitve z gradbeno mehanizacijo, Logatec, Martinj hrib 8, Molk Alojz s.p.,
Mizarstvo Molk, Logatec, Gorenjska cesta
8, Novak Jožef s.p., Elektroinštalacije, Logatec, Tržaška 87b, Oblak Bogdan s.p.,
Cementninarstvo, Logatec, Tržaška 60, Območna obrtna zbornica Logatec, Logatec,
Tržaška cesta 11, Petrič Branko s.p., Avtoprevozništvo, Logatec, Laze 33, Petrovčič
Dominik s.p., Inštalacije in trgovina, Logatec, Obrtna cona, Puc Peter s.p., Orodjarstvo, Logatec Loka 14, Seliškar Matjaž,
s.p., Inštalacije, Logatec, Stara cesta 24,
Brus Srečko s.p., Železokrovstvo in izdelovanje armaturnih mrež, Logatec, Kalce 21a,
Pivk Silvester s.p., Elektroinštalacije, Hotedršica, Hotedršica 55a, Šušteršič Andrej,
s.p., Stavbno kleparstvo in krovstvo, Logatec, Tržaška cesta 68, vstopili 16. 4. 1998,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Oblak Bogdan, imenovan 16. 4.
1998, zastopa kot predsednik g.i.z., brez
omejitev; zastopnik Jerina Janez, imenovan
16. 4. 1998, zastopa kot podpredsednik
g.i.z., brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-211214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05068 z dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE,
Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, sedež: Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ustanoviteljev in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003920
Ustanovitelji: BANKA CREDITANSTALT
d.d., Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 5, FACTOR BANKA d.d., Ljubljana, Ljubljana, Železna 16, HIPOTEKARNA BANKA d.d., Brežice, Brežice, Cesta prvih borcev 48, HMEZAD BANKA d.d., Žalec, bančna skupina
Banke Celje, Žalec, Hmeljarska 3, BANKA
CELJE d.d., Celje, Celje, Vodnikova 2,
BANKA DOMŽALE d.d., Domžale, Domžale, Bančna skupina Nove ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, BANKA KOPER d.d., Koper, Koper, Pristaniška 14, POMURSKA
BANKA d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove ljubljanske banke, Murska Sobota, Trg zmage 7, DOLENJSKA BANKA d.d.,
Novo mesto, Seidlova 3, KOROŠKA BANKA d.d., Slovenj Gradec, Bančna skupina
Nove ljubljanske banke, Glavni trg 30, BANKA ZASAVJE d.d., Trbovlje, Bančna skupina Nove ljubljanske banke, Trg revolucije
25c, BANKA VELENJE d.d., Velenje, Bančna skupina Nove ljubljanske banke, Rudarska 3, VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, MARIBORSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA d.o.o.,
Maribor, Partizanska 3-5, POŠTNA BANKA
SLOVENIJE d.d., Ljubljana, Cigaletova 15,
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d.,
Ljubljana, Čopova 38, UBK UNIVERZALNA
BANKA d.d., Ljubljana, Bančna skupina
SKB, Tržaška c. 116 – vstopili 26.5 . 1994,
ter PROBANKA d.d., Maribor, Gosposka
ulica 23, vstopila 30. 6. 1994 – odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Člani nadzornega sveta: Hribovšek
Franc, izstop 26. 6. 1996; Lamut Franc,
izstop 23. 4. 1997; Tolar Darko, izstop

15. 9. 1997; Voljč Marko, izstop 26. 6.
1996; Kač Niko, izstop 26. 5. 1998 ter
ponovni vstop 30. 6. 1998; Držanič Viljem,
izstop 26. 6. 1996; Čok Vojko, izstop
26. 5. 1998 ter ponovni vstop 30. 6. 1998;
Kavčič Zlatko, izstop 26. 5. 1998 ter ponovni vstop 30. 6. 1998 kot namestnik
predsednika; Borsan Franc, izstop 26. 5.
1998 ter ponovni vstop 30. 6. 1998; Nučič
Samo, izstop 23. 4. 1997; Pajenk Romana, izstop 26. 5. 1998; Cetinski Andrej, izstop 26. 5. 1998 ter ponovni vstop 30. 6.
1998; Počivavšek Franc, izstop 26. 5.
1998; Milkovič Dragan, namestnik člana,
izstop 26. 6. 1996; Birsa Egidij, namestnik
člana, izstop 26. 5. 1998; Vide Rihard, namestnik člana, izstop 23. 4. 1997; Hazabent Andrej, namestnik člana, izstop 31. 8.
1997; Rudolf Ivan, namestnik člana, izstop
26. 6. 1996; Veber Jože, namestnik člana,
izstop 26. 5. 1998; Tomišič Ida, namestnica člana, izstop 26. 5. 1998; Koman Vasilij,
namestnik člana, izstop 26. 5. 1998; Doltar
Miroslav, namestnik člana, izstop 26. 5.
1998; Lenče Viktor, namestnik člana, izstop
23. 4. 1997; Bizjak Franjo, namestnik člana, izstop 23. 4. 1997; Kaštrun Matjaž, namestnik člana, izstop 26. 5. 1998; Štor Božo, namestnik člana, izstop 26. 5. 1998 ter
ponovni vstop 30. 6. 1998; Tomaž Aljoša,
predsednik, vstop 30. 6. 1998; Jamnik Alojz, vstop 30. 6. 1998; Glogovšek Jože, vstop 30. 6. 1998; Pukl Nataša, vstop 30. 6.
1998; Ozvaldič Danica, vstop 30. 6. 1998;
Škopac Fabio, vstop 30. 6. 1998; Demšar
Miha, vstop 30. 6. 1998.
Rg-211270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03126 z dne 21. 10. 1998 pri subjektu
vpisa INTERSITI, podjetje za trženje in storitve d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5944899
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove
brigade 8.
Rg-211272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01311 z dne 23. 10. 1998 pri subjektuv
pisa G.B.C., podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Kočevska Reka, Kočevska Reka 18, sedež: Kočevska Reka 18, 1338
Kočevska Reka, pod vložno št. 1/24699/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in družbene pogodbe z
dne 23. 2. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5815096
Firma: G.B.C., Storitve in trgovina
d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: G.B.C., d.o.o., Kočevje
Sedež: 1330 Kočevje, Cesta v Mestni
log 35
Ustanovitelja: Aupič Igor, izstop 23. 2.
1998; Cilenšek Stojan, izstop 23. 2. 1998;
Cilenšek Branko, Kočevje, Cesta v Mestni
log 35, vstop 17. 12. 1993, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cilenšek Slavica, Kočevje, Cesta v Mest-
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ni log 35, vstop 17. 12. 1993, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cilenšek Branko, razrešen 23. 2.
1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-211283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05718 z dne 26. 10. 1998 pri subjektu vpisa ATELIER IM, Design – Promocija
Komunikacije d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kantetova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5759170
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
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sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje
videozapisov;
22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92522
Varstvo kulturne dediščine.
Rg-211288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05769 z dne 26. 10. 1998 pri subjektu vpisa ALMIS, modno oblikovanje in trgovina, d.o.o., sedež: Jesihov štradon
50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe z dne
17. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5944643
Firma: ALMIS, trgovina in svetovanje
d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mislej Arne, Ljubljana, Jesihov štradon 50, imenovan 16. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-

vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-211289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05781 z dne 26. 10. 1998 pri subjektu vpisa KNOLL AG, 67061 Ludwigshafen
am
Rhein,
Knollstrasse,
PODRUŽNICA KNOLL, Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27522/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5866260
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Orožen-Belcijan Andrejka, razrešena 1. 9. 1998; zastopnica Jeras Metoda,
Slovenj Gradec, Stari trg 3, imenovana 1. 9.
1998.
Rg-211291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05661 z dne 15. 10. 1998 pri subjektu vpisa DEDRA, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Kamnik, sedež: Podgorje 28b, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/15474/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5589070
Firma: DEDRA, Proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: DEDRA d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Medvedova 28
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Kidrič Roman, Kamnik,
Podgorje 15c, vstop 8. 2. 1992, vložek
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žlindra Oton, izstop 2. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
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množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-211292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05175 z dne 15. 10. 1998 pri subjektu vpisa STRATUS, storitve, trgovina
d.o.o., Kočevje, sedež: Kidričeva 6, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/17863/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene ogodbe z dne 8. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5680697
Firma: ROPROM, robotika in avtomatizacija d.o.o.
Skrajšana firma: RoProm d.o.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Kidričeva ulica 6a
Ustanovitelji: Henigman Marjan, izstop
8. 9. 1998; Zupanič Albina, izstop 8. 9.
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1998; Špan Iztok, Ljubljana, Tesovnikova
ulica 67, vstop 8. 9. 1998, vložek 720.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cetinski
Andrej, Kočevje, Brestova pot 3, vstop 8. 9.
1998, vložek 390.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Staniša Jože, Kočevje, Željne 75, vstop 8. 9. 1998, vložek 390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Henigman Marjan, razrešen 8. 9.
1998; direktor Staniša Jože, imenovan 8. 9.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230

Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-211293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05491 z dne 12. 10. 1998 pod št. vložka 1/31103/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.s temile podatki:
Matična št.: 1327941
Firma: UNITOURS, turizem, zastopstva d.o.o.
Skrajšana firma: UNITOURS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Opekarska
15b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Marinšek Breda, Medvode, Spodnje Pirniče 78, vstop 15. 9.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Marinšek Breda, imenovana 15. 9.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
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ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
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čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-211294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05822 z dne 16. 10. 1998 pri subjektu vpisa ČIČA SLOBODAN & DRUGI, družba za trgovino in poslovne storitve d.n.o.,
Ljubljana, Slovenska 14, sedež: Slovenska 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31060/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1327658
Firma: ČIČA SLOBODAN & DRUGI,
družba za trgovino in poslovne storitve
d.n.o., Ljubljana, Kersnikova 6
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 6.
Rg-211297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05751 z dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa S-TRADE, trgovina, proizvodnja,
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Gumnišče
11, Škofljica, sedež: Gumnišče 11, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/03251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5308216
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.
Rg-211300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05569 z dne 12. 10. 1998 pod št. vložka 1/31104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1328077
Firma: HARIEL, trgovina in zastopstva
d.o.o.
Skrajšana firma: HARIEL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica gradnikove brigade 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Elezović Kenan in Elezović Ljiljana, oba Ljubljana, Prušnikova 2, vstopila 25. 9. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Elezović Ljiljana, imenovana
25. 9. 1998; prokuristka Burger Nuša,

Domžale, Vir, Tolstojeva 20, imenovana
25. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
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stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-211303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05079 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa DIGIT, trgovsko-prozvodno podjetje, import-export, d.o.o., 1000 Ljubljana, Hošiminhova 5, sedež: Hošiminhova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme, sedeža ustanovitelja in zastopnika, uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 4. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5427550
Firma: DIGIT, trgovsko-proizvodno
podjetje, import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: DIGIT, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 13, IOC
Trzin
Ustanovitelj: Torič Mate, Mengeš,
Levčeva ulica 13, vstop 23. 8. 1990, vložek 752.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Torič Mate, razrešen 4. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1596 Proizvodnja piva; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
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koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-211304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05090 z dne 7. 10. 1998 pod št. vložka 1/31085/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1319671
Firma: FIERA d.o.o., trgovina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: FIERA d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hotimirova 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Grmovšek Nevenka,
Ljubljana, Krivec 3, vstop 16. 8. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Grmovšek Nevenka, imenovana
16. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-211306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05115 z dne 6. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1319728
Firma: MALALAN, družba za proizvodnjo in trgovino z zlatom in dragimi kamni, urarstvo, optika, starinarnica, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 19, Ljubljana
Skrajšana firma: MALALAN d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 19
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Malalan Peter, imenovan 24. 8.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
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3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5273 Popravilo ur, nakita;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Rg-211310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04804 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa BPK, Podjetje za servisiranje, šport
in trgovino, d.o.o., Trbovlje, sedež: Ulica
Sallaumines 5b, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/21749/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe z dne 18. 8. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5737460
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
6024 Cestni tovorni promet.
Rg-211312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04525 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa MAGISTRAT INTERNATIONAL,
zunanjetrgovinsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18, sedež: Železna
cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanovitev osnovnega kapitala, tipa in datuma zastopnika, statuta z dne 21. 12. 1994, spremembo in uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5524261
Firma: MAGISTRAT INTERNATIONAL,
zunanjetrgovinsko podjetje d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: MAGISTRAT INTERNATIONAL d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 25,812.000 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT, trgovina in gostinstvo p.o., Brus Branko, Ciuha Danica, Debevec Metoda, Dolenc Jakob, France Mojca, Furlan Rozalija, Jerman
Milan, Kejžar Sonja, Klemenc Tatjana, Klinc
Milena, Končar Marta, Kralj Frančiška, Levičnik Marjan, Lončarič Sonja, Perovšek
Marko, Pirnat Janez, Pirnat Zdenka, Rihar
Marta, Skubic Jožica, Vidmar Mojca ter Zelič Zdenka – izstopili 21. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Draškovič Helena, Ljubljana, Martinčeva 24, razrešena 21. 12. 1994 in ponovno imenovana za direktorico.
Člani nadzornega sveta: Sušnik Marjan,
Brcar Jožica in Lenardič Nina, vsi vstopili
21. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. na podlagi statuta z dne 21. 12. 1994 in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah.
Rg-211313
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00967 z dne 21. 10. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. VITA
KRAIGHERJA p.o., Ljubljana, Trg 9. maja 1, sedež: Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in odgovornosti, tipa in
datuma zastopnika, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o zavodih s temile
podatki:
Matična št.: 5083397
Firma: OSNOVNA ŠOLA DR. VITA
KRAIGHERJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinska skupščina Ljubljana-Bežigrad, izstop 11. 6. 1997; Mestna
občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12. 6. 1997, odgovornost: odgovarja
do določene višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Brezočnik Ljubo, Notranje Gorice,
Na Lazih št. 42, razrešen 15. 6. 1995 kot
v.d. ravnatelja in imenovan za ravnatelja; zastopnica Podgornik Marija, Ljubljana, Trstenjakova 17, razrešena 29. 8. 1995, kot v.d.
pomočnica ravnatelja in imenovana za pomočnico ravnatelja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-211316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02399 z dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LOUSIA ADAMIČA GROSUPLJE, sedež: Tovarniška
14, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/01099/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo skrajšanega naziva in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5085993
Skrajšana firma: OŠ LA GROSUPLJE
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Maver Milka, razrešena 31. 8.
1994 kot pomočnica ravnatelja.
Rg-211317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02632 z dne 19. 10. 1998 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE, sedež: Pod gozdom cesta I/14,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/29136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1192582
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Fortuna Štefan, razrešen 8. 4. 1998
kot v.d. direktorja; direktor Mervič Janez,
Grosuplje, Adamičeva cesta 11, imenovan
9. 4. 1998.
Rg-211319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02651 z dne 19. 10. 1998 pri subjektu vpisa PEKARNA VIR, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Šaranovičeva 27,
1230 Vir – Domžale, pod vložno št.
1/10995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5471265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gale Borut, razrešen 31. 3. 1997
kot v.d. direktorja; zastopnik Čampa Franci,
Ljubljana, Linhartova 9, imenovan 1. 4.
1997, zastopa družbo kot v.d. direktorja.
Rg-211320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02749 z dne 23. 10. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE d.d.,
sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča odobreni kapital s temile podatki:
Matična št.: 5046432
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
18. členu spremembe statuta z dne 29. 7.
1997, da lahko v petih letih poveča osnovni
kapital za največ 21.403,000.000 SIT (polovico osnovnega kapitala).
Rg-211322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03378 z dne 15. 10. 1998 pri subjektu vpisa SILVAAPIS, posredovanje, uvoz
in izvoz d.o.o., Ljubljana, Ulica padlih
borcev 31, sedež: Ulica padlih borcev
31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in spremembo družbene pogodbe z dne 25. 5. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5576261
Osnovni kapital. 17,132.281 SIT
Ustanovitelji: Šivic Silvana in Šivic Franci, oba Ljubljana, Ulica padlih borcev 31,

Št.

69-70 / 27. 8. 1999 / Stran 4319

vstopila
23. 4.
1994,
vložila
po
4,057.470,25 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Šivic Alenka in Šivic Matjaž, oba
Šempas, Šempas 70, vstopila 15. 1. 1992,
vložila po 4,028.670,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; SILVAAPIS, posredovanje,
uvoz in izvoz d.o.o., Ljubljana, Ulica padlih
borcev 31, Ljubljana, vstop 25. 5. 1998,
vložek 960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-211323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03389 z dne 15. 10. 1998 pri subjektu vpisa ELECTROLUX LJUBLJANA, trgovina z gospodinjskimi aparati, d.o.o., sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27335/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5923654
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lovšin Tone, razrešen 3. 6. 1998;
direktor Carnbring Rune, Dunaj (Wien), dr.
Heinrich Maier-Strasse 67, imenovan 3. 6.
1998.
Rg-211324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03427 z dne 19. 10. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, sedež. Šolska 11, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/01291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skrajšano firmo, spremembo
ustanoviteljev in odgovornosti, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5082820
Skrajšana firma: OŠ MENGEŠ
Ustanovitelj: Skupščina občine Domžale,
izstop 8. 1. 1997; Občina Mengeš, Mengeš, Slovenska cesta 30, vstop 8. 1. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
5551 Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-211325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03875 z dne 13. l0. 1998 pri subjektu
vpisa TOTRA PLASTIKA, podjetje izdelkov iz plastičnih mas, d.d., Trpinčeva 39,
Ljubljana, sedež: Trpinčeva 39, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26147/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5860563
Člani nadzornega sveta: Zakšek Slavko,
izstop 17. 6. 1998 ter Fugina Aleš, vstop
17. 6. 1998.
Rg-211326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03879 z dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa M BANKA d.d., sedež: Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in statuta z
dne 18. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5607957
Firma: M BANKA d.d., Ljubljana, Bančna skupina Banke Koper
Skrajšana firma: M BANKA, d.d.
Rg-211327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04623 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa ŠPORTNI CENTER LINDEN BTC,
družba za šport in rekreacijo d.o.o., Ljubljana, Letališka 3, sedež: Letališka 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12842/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe z dne 8. 9. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5502187
Ustanovitelji: TONIC, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 3, vstop 12. 8.
1996, vložek 340.070 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Blagovno trgovinski center
d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, vstop
26. 6. 1991, vložek 32,986.790 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Športni center
LINDEN BTC, družba za šport in rekreacijo
d.o.o., Ljubljana, Letališka 3, vstop 13. 7.
1998, vložek 680.140 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-211328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03625 z dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa VARNOST MENGEŠ, družba za
varovanje premoženja, d.d., sedež: Slovenska cesta 24a, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/03145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, članov nadzornega sveta in statuta z dne 16. 6.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5174457
Sedež: 1235 Preserje pri Mengšu, Pelechova 15
Člani nadzornega sveta: Berlec Franc,
izstop 20. 6. 1996 ter Vehovec Viktorija,
vstop 20. 6. 1998.
Rg-211329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03642 z dne 15. 10. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES GOZDNI IN LESNI PROIZVODI, družba za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5526892
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Karlin Tanja, razrešena 19. 6.
1998 kot v.d. poslovodje – v.d. direktorja
družbe; zastopnik Pezdirc Janez, Novo mesto, Ulica Danila Bučarja 15, imenovan
20. 6. 1998, zastopa družbo kot v.d. direktorja.
Rg-211330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03666 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa SATURNUS EMBALAŽA, proizvodnja embalaže, d.d., Ljubljana, se-
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dež: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 22. 6. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5035830.
Rg-211331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03669 z dne 22. 10. 1998 pri subjektu
vpisa VETERINARSKI ZAVOD SLOVENIJE,
sedež: Cesta v Mestni log 47a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26333/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5888107
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni log 51a.
Rg-211332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03694 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa CAPINVEST 2 d.d., Pooblaščena
investicijska družba Ljubljana oziroma v
angleškem jeziku: CAPINVEST 2 joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana, sedež: Pražakova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5941075
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brankov Žika, razrešen 11. 6. 1998;
direktor Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova 1, imenovan 11. 6. 1998.
Rg-211333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03699 z dne 21. 10. 1998 pri subjektu vpisa PHARMAKON d.d., trgovina in
storitve, Tbilisijska 87, Ljubljana, sedež:
Tibilisijska 87, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24765/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5816998
Člani nadzornega sveta: Ćetković Jasna
– predsednica, Remškar Alenka – namestnica, Debeljak Boštjan in Juršič Marija, vsi
vstopili 26. 5. 1998.
Rg-211335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03912 z dne 21. 10. 1998 pri subjektu vpisa DANFOSS TRATA, regulacije
ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije d.d., sedež: Jožeta Jame 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5226546
Člani nadzornega sveta: Henning Davidsen, izstop 19. 6. 1998 ter Rolandf August
Moritz Fritsch, vstop 19. 6. 1998.
Rg-211336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03962 z dne 20. 10. 1998 pri subjektuvpisa VB-NEPREMIČNINE, podjetje za
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promet z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in družbene pogodbe z dne 30. 6. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1243098
Ustanovitelja: IMMOCONSULT LEASINGGESELLSCHAFT M.B.H., Dunaj, Peregringasse 3, vstop 30. 6. 1998, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
IMMCONSULT PROJEKTENTWICKLUNG
GMBH, Dunaj, Peregringasse 3, vstop
30. 6. 1998, odgovornost: ne odgovarja;
VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA, d.d., Ljubljana, izstop 30. 6. 1998.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Polanič Stanko, Murska Sobota, Črtomirova ulica 11, Černelavci, imenovan
30. 6. 1998, družbo zastopa in predstavlja
skupaj s prokuristom; prokurist dr. Rossmueller Kurt, Spillern, Avstrija, Wienerstrasse 25, imenovan 30. 6. 1998; direktor Vodopivec Boris, razrešen 30. 6. 1998, prokurist Sivka Boštjan, razrešen 30. 6. 1998.
Rg-211337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04104 z dne 16. 10. 1998 pod št. vložka1/30010/30 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 1233661001
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, Območna izpostava Mozirje
Skrajšana firma: SLKD Območna izpostava Mozirje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3330 Mozirje, Hribernikova 1
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žvipelj Ivana, Nazarje, Lesarska 35,
imenovana 16. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine.
Rg-211338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04105 z dne 16. 10. 1998 pod št. vložka 1/30010/31 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 1233661002

Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI, Območna izpostava Postojna
Skrajšana firma: SLKD Območna izpostava Postojna
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska 4
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 26. 5. 1998 odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bajc Silva, Postojna, Tržaška 16,
imenovana 26. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine.
Rg-211340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04108 z dne 16. 10. 1998 pod št. vložka 1/30010/33 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 1233661005
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, Območna izpostava Črnomelj
Skrajšana firma: SLKD Območna izpostava Črnomelj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8340 Črnomelj, Mirana Jarca 20
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Khalil Ksenija, Črnomelj, Zelena
pot 20, imenovana 16. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 2741/99
Rg-452
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KTT, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Fabianijeva 33, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Kristan Tomaž, Fabianijeva
33, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,781.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celotina Kristan Tomaža.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 1999
Srg 4720/98
Rg-453
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
DRITAS IMPORT-EXPORT, d.o.o., Linhartova 104, Ljubljana, reg. št. vl.
1/22809/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 3.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kada Muleci, Linhartova
104, Ljubljana in Vladimir Brence, Viška 51,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Družba nima premoženja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 1999
Srg 1095/99
Rg-454
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
EGIDIA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/30264/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 9. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanoviteljica je Podravka, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Podravko, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana.
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 19. 5. 1999

Ustanoviteljica je Marija Scolaro, Črniče
69/D, Črniče, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 1999

MARIBOR

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov

Srg 1747/98
Rg-450
Družba HRANILNO KREDITNA SLUŽBA TRGOKOOPERANT, o.sub.o., Maribor, Titova c. 44, reg. št. vl. 4/21-00,
katere družbenik je OZ TRGOKOOPERANT,
z.o.o., Maribor, Titova c. 44, po sklepu
družbenika z dne 3. 12. 1998 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel OZ TRGOKOOPERANT, z.o.o., Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1999
Srg 422/97
Rg-451
Družba OPUM-LEP STANISLAV & CO,
storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Srednje 33, Kamnica, reg. št. vl.
1/7966-00, katere družbenika sta Lep Stanislav in Zavec Ljubimka, oba Srednje 33,
Kamnica, po sklepu družbenikov z dne
27. 3. 1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Lep Stanislav in Zavec Ljubimka.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 1999

Št. 104-03-0004/99-002
Ob-10261
1. Status sindikata voznikov avtobusnega prometa Slovenije se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 14, dne 28. 7. 1999.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-11/99
Ob-10418
Pravila sindikata Zavoda za farmacijo in za
preizkušanje zdravil Ljubljana, Ptujska 21, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejeta na zboru članov dne 1. 6. 1999,
se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod št. 12, dne 3. 8. 1999.

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah

NOVA GORICA
Rg-403809
Družba MASK, Finančno računovodske storitve in marketing, d.o.o., Črniče
69d, s sedežem Črniče 69/d, Črniče, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1-2062-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 26. 5. 1999.

I P1 98/96
R-600
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik,
s.p., Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga
predstavlja Marija Sever, naslov isti, ki jo
zastopata Tomo in Irena Machtig, odvetnika
v Ljubljani, zoper toženo stranko Hase Kostić, Ig 444, Ig pri Ljubljani, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 85.409,50
SIT s pp, dne 3. 5. 1999 sklenilo:
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začasna zastopnica Tanja Poberžnik se
razreši dolžnosti začasnega zastopnika v
obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Haseju Kostič, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1 98/96,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 1999
III P 387/98
R-601
To sodišče je po sodnici Majdi Božič
Kapš, v pravdni zadevi tožeče stranke
Župić Josip, Župič Slobodanka, Župić Ivan
in Župić Tatjana, vsi Trbovlje, Trg svobode
30, ki jih zastopa odvetnik Ivan Blatnik iz
Trbovelj, zoper toženo stranko Mišev
Dragan, Ljubljana, Cesta v Zeleni log 27,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine,
(pcto 350.000 SIT), dne 12. 7. 1999
sklenilo:
toženi stranki Mišev Draganu, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica Nataša Koščak, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. III P
387/98, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999
V P 610/94
R-603
To sodišče je po sodnici Tanji Poberžnik
v pravdni zadevi tožeče stranke Angelce Žibert, Mali Lipoglav 43b, Šmarje, ki jo zastopa Franc Sever, odvetnik iz Škofje Loke,
proti toženi stranki Vladu Petrišu, neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve uživalnih
pravic, dne 6. 7. 1999 sklenilo:
začasna zastopnica Alenka Kočevar se
razreši dolžnosti začasnega zastopnika v
obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Vladu Petriču, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. V P
610/94, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 1999

Amortizacije
N 7/99
R-135
Na predlog mld. Simona Volariča in mld.
Nejca Volariča, oba stan. Šentjur na Polju
št. 1/b, Loka pri Zidanem mostu, ki ju zastopa Kos Franc iz Centra za socialno delo
Sevnica, je pri tukajšnjem sodišču uveden
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postopek za razveljavitev vrednostnih listin,
in sicer začasnice št. 0000519 z dne 15. 9.
1995 za 162 delnic ter začasnice št.
0000519/B z dne 15. 3. 1996 za 456 delnic na ime Volarič Vanje, izdajatelja Cetis
Graf, d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 2. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 17/99-65
S-10260
Poravnalni senat je potrdil prisilno poravnavo, ki jo je ponudil dolžnik Kvik, Trgovsko podjetje, d.d., Maribor, Gosposka
8-10, Maribor in glasi:
Razred A – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% v roku enega leta po
obrestni meri TOM +1% po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi.
Razred B – razred upnikov, ki konvertirajo 80% svoje terjatve v lastniški kapital,
20% terjatve pa se poplača v roku enega
leta po letni obrestni meri TOM +1%.
Razred C – razred upnikov, ki v celoti
konvertirajo svoje terjatve.
Razred D – razred upnikov – delavcev,
katerih položaj se po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni, 100% poplačilo v roku 5 let brez obresti.
Razred E – razred upnikov – dobaviteljev, katerih položaj se po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, 100%
poplačilo v roku 5 let brez obresti.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije.
Naveden sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 30. 6. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 8. 1999
St 41/99-7
S-10337
To sodišče je s sklepom opr. št. St
41/99 dne 16. 8. 1999 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TI MIT,
d.o.o., Maribor, Kraljeviča Marka 19, Maribor, šifra dejavnosti: 012622, matična številka: 5708150, odslej firma glasi TI MIT,
d.o.o., Maribor – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Majda Jaki, dipl. ek., Koroška c. 75, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 11. 1999 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 16. 8. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 1999

St 63/98
S-10347
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Lesna industrija Litija, d.d.,
Zagorica 1, Litija, za dne 21. 9. 1999 ob
10.30, v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije 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 18. 8. 1999
St 12/99-8
S-10420
To sodišče je s sklepom opr. št. St
12/99 z dne 19. 8. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Iskra Elektroliti,
Proizvodnja elektrolitskih kondenzatorjev, d.o.o. – v likvidaciji, Mokronog, Stari
trg 36, matična št. 5045924, šifra dejavnosti 11721.
Za stečajnega upravitelja je določen
Branko Ogorevc, univ. dipl. ek., Trg svobode 35, Sevnica.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 8/96, 39/97 in
52/99), v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 11. 1999 ob 9. uri, v sobi 108 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 8. 1999.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 8. 1999

Izvršbe in zavarovanja
R 31/99
I-555
Na podlagi seznama zaostalih obveznosti Ministrstva za finance, Davčne uprave
RS, Davčnega urada Koper, izpostave Koper, z dne 12. 5. 1998, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 2,179.545,30
SIT in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru,
opr. št. R 31/99 z dne 19. 2. 1999, pravnomočnega dne 25. 3. 1999, se opravi
rubež 1/2, in sicer nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi – stanovanja na naslovu Koper, Vojkovo nabrežje 16, v izmeri
42,40 m2, ki je last dolžnika do 1/2, kar je
razvidno iz aneksa št. 1 h kupni pogodbi o
prodaji stanovanja št. 91/92 z dne 29. 5.
1992, z dne 17. 11. 1992, sklenjenega
med dolžnikom in Vidović Veselko dne 17.
11. 1992, kateri je overjen pred Temeljnim
sodiščem v Kopru, enoto v Kopru, opr. št.
Ov I 6724/92.
Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navedene terjatve na zastavljeni nepremičnini
do 1/2.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 1999
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Razpisi
delovnih mest
Št. 130-3/99
Ob-10405
Razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic, razpisuje skladno z 32. in 34. členom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto
direktorja podružnice Velenje.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonomske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 8
dni in začne teči z dnem objave razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Ob-10426
Svet Centra za socialno delo Idrija razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Idrija.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit s področja socialnega
varstva.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Center za socialno
delo Idrija, Vojkova 2a, Idrija, z oznako “Prijava za razpis”.
Kandidati bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.
Center za socialno delo Idrija
Št. 1/30
Ob-10256
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo Nova
Gorica na podlagi 22. in 23. člena statuta
Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica in
sklepa sveta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba s specializacijo zavodove dejavnosti;
– 5 let specialistične strokovne prakse;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo predložiti program dejavnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje.
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Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta in
bo po končanem mandatu lahko ponovno
imenovan.
Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh po razpisu v zaprti ovojnici na
naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Kostanjeviška 16a, 5000 Nova Gorica, z oznako “za razpisno komisijo”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po izbiri.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Št. 13/99
Ob-10258
Leila, kadrovsko svetovanje, d.o.o., razpisuje delovno mesto
pogodbenega sodelavca – predavatelja za predmete:
računovodstvo in finančno poslovanje,
psihologija dela in angleščina/nemščina, za
izvajanje višješolskega strokovnega programa poslovni sekretar.
Kandidati za pridobitev naziva predavatelj
višje strokovne šole morajo izpolnjevati pogoje skladno z določili zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96 in 23/96), pravilnika o postopku za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 17/96), odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
poslovni sekretar (Ur. l. RS, št. 91/98) ter
kriterijev za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Informacije lahko kandidati dobijo v podjetju Leila, d.o.o., Ribji trg 3, 1000 Ljubljana, tel. 061/219-088 (od 8. do 12. ure).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Leila, d.o.o., Ribji
trg 3, 1000 Ljubljana.
Leila, d.o.o., Brezovica

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu storitev

Št. 024-1027/99
Ob-10398
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
faks 061/29-14-821.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije–idejnega projekta za II. tir
na progi Divača–Koper z rekonstrukcijami postaj na odsekih:
– Kozina–Hrastovlje,
– Hrastovlje–Koper.
Ocenjena vrednost:
– Kozina–Hrastovlje: 370 mio SIT,
– Hrastovlje–Koper: 180 mio SIT.
3. Kraj izvedbe:
– proga: Divača–Koper,
– odsek: Kozina–Hrastovlje–Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: december 1999.
5. Morebitne druge informacije: kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe, udig., tel.:
29-14-1999, faks 29-14-813.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Infrastruktura

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

Preklic
Št. 110-1/93
Ob-10489
Preklicujemo objavo javnega razpisa za
oddajo del brez omejitev: najem treh osebnih avtomobilov z delovno prostornino motorja do 1,4 l, osmih osebnih avtomobilov z
delovno prostornino motorja od 1,4 l do
1,6 l, enega osebnega avtomobila z delovno
prostornino motorja od 1,6 l do 1,8 l ter treh
terenskih avtomobilov z delovno prostornino
motorja do 3 l, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999, Ob-9758.
Direkcija RS za ceste
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo 185 osebnih vozil in
6 kombijev, Vlade RS, Servisa skupnih služb
vlade, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
67-68 z dne 20. 8. 1999, Ob-10182, se
3.(b) točka popravi in se pravilno glasi:
3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. 185 osebnih vozil,
2. 6 kombijev z 8+1 sedežem.
Uredništvo
Št. 141/99
Ob-10215
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000
Ljubljana, faks 219-897.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: UL FGG, Inštitut za
zdravstveno hidrotehniko, Hajdrihova 28,
Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prenosni vzorčevalniki z
merilniki pretokov in potrebno avtomatiko.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo ni deljivo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,826.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
27. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
FGG, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko,
Hajdrihova ulica 28, kontaktna oseba je
mag. Ivan Polanc, soba 24, v prvem nadstropju, tel. 061/125-40-52.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 14. uro, do 3. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom, z
gotovino ali s splošno položnico na ŽR naročnika UL FGG, Ljubljana, Jamova 2 (davčna št. 98643339), št. 50106-603-402587,
sklic na št. 511-0023.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 21. 9. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: UL –Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, Hajdrihova ulica 28, Ljubljana.
Vse ponudbe morajo biti oddane v enem
izvodu v zapečateni ovojnici, označeni z oznako “Ne odpiraj – ponudba za laboratorijsko opremo ZJN-02-B” in z navedbo firme
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Hidrotehnične smeri Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Hajdrihova ulica 28, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v višini 5% ocenjene
vrednosti naročila (3.(č) točka), mora veljati
do 30. 10. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je praviloma
najmanj 30 dni po dobavi oziroma po opravljeni storitvi, predplačilo je možno do višine
20% vrednosti, ob predloženi bančni garanciji zanj.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo do zadnjega dne veljavnosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference za ponudnika, reference za proizvajalca in proizvode, tehnična kompatibilnost z obstoječo opremo, kompatibilnost in
reference za servisiranje.
Natančnejša uporaba meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 28. 9. 1999.
16., 17.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Št. 5278/99
Ob-10310
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava varovalnih mrež.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročnik bo upošteval samo popolne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim nalogom za prenos na ŽR 50105-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 9. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 308 – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno v skladu z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture), z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naročila, da je denarno likviden, da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 14. 9. 1999 do
24. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve, ki bodo naročniku priporočeno posredovane po pošti
do 9. 9. 1999.
Morebitne druge informacije o javnem naročilu dobijo ponudniki na naslovu naročnika
ali po tel. 159-87-57, Brane Bizjan, inž.
16., 17.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 55/99
Ob-10312
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska
cesta 52, 3270 Laško, tel. 063/731-234,
faks 063/731-286.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Komunala Laško,
Laško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) samonakladalno vozilo za prevoz
odpadkov s 5–7 m3 kontejnerji (podvozje in nadgradnja),
B) snežni plug,
C) posipalec peska in soli,
D) posode za ločeno zbiranje odpadkov,
E) traktor.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za dobavo vsega
zahtevanega blaga ali samo za dele, in sicer
za dobavo blaga pod točko A, B, C, D ali E.
(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 15,000.000 SIT,
B) 3,000.000 SIT,
C) 4,000.000 SIT,
D) 5,000.000 SIT,
E) 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava blaga pod A je največ 3 mesece, pod
B in C je 2 meseca, pod D je 1 mesec in
pod E je do konca leta 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej 4. točko.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
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Komunala Laško, d.o.o., Celjska cesta 52,
kontaktna oseba Romana Deželak (tel.
063/731-234).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z nakazilom na
ŽR št. 50710-601-16497.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Celjska cesta 52, Laško, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 13. uri, v upravnih prostorih JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska cesta 52, Laško.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 13. 9. 1999 do 9.
ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– reference pri dobavi tovrstne opreme
oziroma kvalitete blaga,
– ponudbena cena,
– prilagojenost ponujenega blaga obstoječi opremi,
– rok dobave,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa in številko objave v Uradnem listu RS.
16., 17.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 05/61/14
Ob-10345
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Soške elektratne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, v
svojem imenu in za svoj račun in v imenu in
za račun:
– Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana,
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica - Most
na Soči - Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in izvedba del za
zemeljski svetlovodni kabel povezave
Nova Gorica - Most na Soči - Tolmin.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
80,000.000 SIT.
(d)
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4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek del štiri mesece po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektratne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.: 065
129 6310, tajništvo podjetja, Karmen Kristančič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija ja na voljo do 9. 9. 1999 med 9. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št.: 52000 - 601 - 24191, Agencija za plačilni promet v višini 5.950 SIT
(znesek vključuje tudi davek na dodano
vrednost).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 10. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudbe bo 1. 10. 1999
ob 12. uri na naslovu Soške elektrarne, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba,
prvo nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo skladno z razpisnimi pogoji.
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 tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
bančna garancija za resnost ponudbe, registracija podjetja, tekoče plačilo davščine,
izjava o izpolnjevanju formalnih in tehničnih
pogojev s pooblastilom itd. Podrobneje so
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila

1. ponudbena cena
2. plačilni pogoji
3. iso standard
4. pozitivne reference
za dobavo opreme
5. pozitivne reference
za montažo opreme

Vrednost

57%
3%
5%
15%
20%

Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnejši.
Natančnejša opredelitev posameznega merila je navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj, ponudba” in številko objave v Ur. listu
RS ter naveden predmet javnega razpisa.

Konataktna oseba s strani naročnika je
Rajko Volk, tel.: 065 129 6373.
16. , 17.
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
Nova Gorica
Št. 11/2-124/99
Ob-10346
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (061) 133 04 43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Objekt IX2 Maribor-Tezno, Ptujska cesta 119, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža elektro energetskega sistema na objektu IX2
Maribor-Tezno.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajištvu Sektorja za investicije, Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14., razen ob petkih od 8. do 13.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
24.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika. Plačilo se izvrši na žiro
račun št.: 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 16. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana-Sektor za investicije ali oddajte
osebno v tajništvu Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 9. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 10. uri. Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisno
pooblastilo za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,400.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudbene cene so fiksne. Plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve računa po situacijah dobavljene opreme
in opravljenih storitvah na osnovi računa.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala ponudbe z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, pravno
in komercialno. Prav tako bo komisija upoštevala izkušenost, opremljenost in reference ponudnika za tovrstna dela, še posebej bo naročik upošteval reference že opravljenih del in
ponujene opreme za naročnika. Prednost imajo celovito oblikovane ponudbe.
Naročnik lahko zavre vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem razpisne dokumentacije.
Za ocenjevanje najugodnejše ponudbe
bo uporabljen točkovni sistem po naslednjih merilih:
1. cena:
– ponudba z najnižjo ceno: 70 točk,
– ostali ponudniki prejmejo procentualno nižjo število točk glede na cenovno
najnižjo ponudbo;
2. stroškovna učinkovitost in tehnične prednosti: 1–10 točk;
3. reference: 1–10 točk;
4. poprodajne storitve in tehnična pomoč: 1–5 točk;
5. rok za dobavo opreme in izvedbo
del:
– krajši rok za več kot 20 dni: 5 točk,
– krajši rok za 15 do 20 dni: 4 točke,
– krajši rok do 15 dni: 3 točke,
– krajši rok za 5 do 10 dni: 2 točki.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-10353
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, Železniška
srednja šola Ljubljana, Aljaževa 32, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Slovenske železnice,
Železniška srednja šola Ljubljana, Aljaževa
32, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
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11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanjega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,232.730 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,651.433
SIT
2. meso in mesni izdelki – 8,344.138
SIT
3. ribe in konzervirane ribe – 847.732
SIT
4. jajca – 442.324 SIT
5. olja in izdelki – 1,163.132 SIT
6. sveža zelenjava in sadje – 3,836.543
SIT
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,840.841 SIT
8. sadni sokovi – 1,762.553 SIT
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
954.592 SIT
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 683.222
SIT
11. kruh, pekovsko pecivo, skaščičarski izdelki in keksi – 5,635.000 SIT
12. ostalo prehrambeno blago –
1,070.620 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Železniška srednja šola
Ljubljana, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana – v
tajništvu šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št.: 50104-603-52742.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Slovenske železnice, Železniška srednja šola Ljubljana, Aljaževa 32,
1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 1999 ob 10. uri v prostorih Železniške srednje šole Ljubljana, Aljaževa 32,
1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 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. Bančna garancija mora biti veljavna
do 29. 10. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 5 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik - 3 točke,
– plačilni rok - 3 točke,
– celovitost opisa - 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika - 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Slovenske železnice, Železniška srednja šola Ljubljana, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana pri Dinku Bulogu, prof., na tel.
061/15-95-066 vsak delovni dan med 9. in
12. uro ali po faksu na št. 061/159-46-22.
16. , 17.
Slovenske železnice Ljubljana,
Železniška srednja šola Ljubljana
Ob-10397
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, telefax: 061-333-647.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. (a) Kraj dobave: zbirni center za osebe
z začasnim zatočiščem (v nadaljevanju ZC)
Postojna, Ljubljanska cesta 35, Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vsakodnevna priprava,
dostava in razdelitev toplega obroka
(kosila) v ZC Postojna.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum pričetka dobave, če je predvideno: 1. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000 z možnostjo 1 letnega podaljšanja pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vlada Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo 061-333-643.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. septembra 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na žiro račun 50100-630-10014 in
obveznim sklicem 18 15148-UPB-JR-4/99
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in obvezno navedbo namena: “Plačilo razpisne dokumentacije JR-4/99-UPB”
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. september 1999
do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajništvu), Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. septembra 1999 ob 15. uri v sejni sobi
Urada za priseljevanje in begunce.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 2% od razpisane vrednosti.
10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. september
1999 od 14. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– finančno stanje ponudnika,
– referenca,
– strokovna usposobljenost dobavitelja.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
Vlada RS
Urad za preseljevanje in begunce
Št. 860
Ob-10417
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Restavratorski center RS, Plečnikov
trg 2, Ljubljana, faks 12-62-228.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.
3. (a) Kraj dobave: Restavratorski center
RS, Poljanska c. 40, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
b1) pohištvo,
b2) računalniška oprema,
b3) telekomunikacijska oprema;
razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se lahko oddaja v celoti, ali ločeno po
vrstah opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– pohištvo: 39,000.000 SIT,
– računalniška oprema: 25,000.000 SIT,
– telekomunikac. oprema: 6,000.000 SIT.
Okvirna vrednost naročila skupno je
70,000.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije. Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: blago se lahko prične dobavljati takoj po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
blago je potrebno dobaviti do 30. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: pri pooblaščencu investitorja LIZ Inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, 5. nadstr. soba 511.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 9. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob predložitvi potrdila o plačilu 25.000 SIT nevračljivega zneska na žiro račun LIZ Inženiringa d.d. Št.
žiro računa: 50105-601-11966.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti najkasneje do 27. 9. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kam je potrebno predložiti ponudbe: LIZ Inženiring d.d., Vurnikova
2, Ljubljana; soba 511.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ z
navedbo naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 1999 ob
12. uri v prostorih Restavratorskega centra
RS, Cankarjeva 4, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo prvorazredne banke v višini 10% razpisane vrednosti.
Trajanje garancije 95 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na mednarodna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila
skladno s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 91/98 in 9/99).
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe do 27. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na pisna
vprašanja na LIZ Inženiringu d.d. Vurnikova
2, Ljubljana (kontaktna oseba inž. Sitar Janez, tel. 133-62-52) vsak dan od 8. do 12.
ure. Pisne odgovore dobijo vsi ponudniki, ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Restavratorski center RS,
Ljubljana
Št. 3-1/99
Ob-10424
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
I. testenine, moka, kosmiči, sladkor,
čokolada, kava,
II. sadje, zelenjava, (sveže, sušeno,
konzervirano) sadne solate in kompoti,
III. začimbe,
IV. litrska vina,
V. jajca, kis, olje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave od septembra 1999 do decembra 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na Servis za protokolarne storitve, ŽR
št.
51500-637-53797,
dav.
št.
17484421.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. dan po tej objavi (dan izida Uradnega lista
RS se ne šteje) ob 8.30, v sejni sobi Serafina
hotela Kokra, Predoslje 39, 4000 Kranj.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, veljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,
– veljavnost ponudbe,
– finančna, tehnična in poslovna sposobnost,
– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z
najcenejšim ponudnikom.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
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treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru neustreznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z naročilom v hotelu Kokra, Predoslje 39, tel. 064/221-133, kontaktna oseba Milena Žbogar.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 6. 1999, pod
št. 3/99, Ob-5435.
Vlada RS,
Servis za protokolarne storitve
Št. 304/1
Ob-10425
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika na sedežu PE Koper, PE Sežana in PE
Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža
EURO-ISDN vozliščnih elektrogospodarskih telefonskih central za PE Koper, PE
Sežana, PE Tolmin.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko predloži samo ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: december 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
5 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 8. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 12.000 SIT in 19% DDV v višini 2.280
SIT, skupaj 14.280 SIT ponudniki poravnajo
z
virmanom
na
rač.
št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
- št. objave v Ur. listu, s pripisom razpisna
dokumentacija - telefonske centrale.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 28. 9. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 28. septembru od 11. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, rok in način plačila, rok izvedbe, reference; način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico podaljšanja roka za sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom v primeru, da takrat še ne bi
bila zagotovljena investicijska sredstva. Morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le
na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki
so pri naročniku dvignili razpisno dokumentacijo, kontaktna oseba je Branko Ožbolt.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 682-99
Ob-10477
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel. 061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 29 (bivša Vojna bolnica), Očesna klinika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema izdelana po načrtih.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 109 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
primopredaja november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, ki jih ponudnik

plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponude.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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 tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 1999 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

Vrednost

1. cena
70%
2. garancija
5%
3. reference
5%
4. kvaliteta in funkcija
20%
Skupaj
100%
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 683-99
Ob-10478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel. 061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 29 (bivša Vojna bolnica), Očesna klinika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: serijska oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 74 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
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5. Predvideni datum primopredaje: november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponude
je do poteka veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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 tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 1999 po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

Vrednost

1. ponudbena cena
70%
2. garancija
5%
3. reference ponudnika
5%
4. kvaliteta in funkcija
20%
Skupaj
100%
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Ob-10479
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Janka Premrla Vojka,
Muzejski trg 5, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Janka
Premrla Vojka, Muzejski trg 5, 6000 Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
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1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
4. sadje,
5. koknzervirano sadje,
6. sadni sokovi,
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. slaščičarski izdelki in keksi,
9. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 9,957.977,60 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 1,886.700
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 684.736
SIT,
3. zamrznjena in konzervirana zelenjava: 16.320 SIT,
4. sadje: 420.397,60 SIT,
5. konzervirano sadje: 68.428,80
SIT,
6. sadni sokovi: 2,371.017,60 SIT,
7. kruh
in
pekovsko
pecivo:
3,664.787 SIT,
8. slaščičarski izdelki in keksi:
499.325 SIT,
9. ostalo
prehrambeno
blago:
346.265,60 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Muzejski
trg 5, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 1999 do
12. ure pri Karen Kovač.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
51400-603-30101.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Muzejski trg 5, 6000 Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Janka Premrla Vojka, Muzejski trg
5, 6000 Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 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. Bančna garancija mora biti veljavna
do 13. 10. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 9. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Muzejski trg 5, 6000 Koper, pri Tadei Počkaj,
tel. 066/271-184, faks 066/272-299.
16.
17.
Osnovna šola Janka Premrla Vojka
Ob-10511
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici,
Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sveti
Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
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(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 9,165.300 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
1,100.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,550.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
125.000 SIT,
4. jajca – 35.300 SIT,
5. olja in izdelki – 260.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 230.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 310.000 SIT,
8. sadje – 580.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 220.000 SIT,
10. sadni sokovi – 200.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
250.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –
65.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
2,250.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
40.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
950.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici – v tajništvu šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 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. 51910-603-30650.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Sveti Jurij ob
Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul.
Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 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. Bančna garancija mora biti veljavna
do 13. 10. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 9. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul.
Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, pri računovodkinji šole Dlouhy Marjetki,
po tel. 069/68-030 ali faksu 069/68-081.
16., 17.
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici
Št. 71/99
Ob-10513
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Borisa Kidriča, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Branko Tonejc, 062/79-90-630.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Borisa
Kidriča, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– notranja oprema,
– spisek materiala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga oziroma skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 10. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Borisa Kidriča, Kajuhova 10,
2325 Kidričevo, tel. 062/79-90-630, faks
062/79-90-631.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 9. 1999 do
vključno 15. 9. 1999, od 8. do 12. ure, na
sedežu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo (virman) o vplačilu 5.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 52400-603-30073.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
ne odpiraj” in številka Uradnega lista RS, ter
navedba predmeta naročila. Ponudbe se
odda po pošti ali na Osnovni šoli Borisa
Kidriča, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo, prevzemnica je Kristina Kokot.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika, v sobi št. 4.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: garancija za resnost ponudbe v višini 10% velja, dokler ne bo izbran ponudnik; garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% velja 60 dni po preteku
pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo poravnal
dobavljeno blago v roku 60 dni od prevzema blaga na žiro račun prodajalca, na podlagi računa oziroma po dogovoru.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena bo
kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji priložen obrazec za
ocenjevanje sposobnosti ponudnika za dobavo notranje opreme.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: cena, rok dobave, kvaliteta, plačilni pogoji, garancija in
reference.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije lahko dobijo
interesenti
pri
Branku
Tonejcu,
062/79-90-630.
16., 17.
Osnovna šola Borisa Kidriča
Št. 0048-308/70-99
Ob-10586
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za realizacijo nadgradnje diskovnega podsistema, nabavo in instalacijo registrafonov ter opreme za elektronsko arhiviranje dokumentov.
3. (a) Kraj dobave in inštalacije: MNZ,
Štefanova 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop 1 – realizacija nadgradnje diskovnega podsistema: diskovni pogoni
(16 kosov) za nadgradnjo obstoječega
diskovnega podsistema EMC Symmetrix
5200-9M16,
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– sklop 2 – nabava in instalacija registrafonov: registrafona (2 kosa) za registracijo radio in telefonskih komunikacij,
– sklop 3 – nabava in instalacija opreme za elektronsko arhiviranje: oprema
za elektronsko arhiviranje dokumentov
in COLD (skener, programska oprema
za zajem dokumentov, programska
oprema za pregledovanje, COLD in delovna postaja) v kompletu.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi blago, ki je predmet javnega razpisa v celoti (sklopi 1, 2 in 3 v kompletu) ali pa posamezne sklope (1, 2 ali 3) v
celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk iz posameznega sklopa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila je
37,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: realizacija nadgradnje diskovnega sistema: 13,200.000 SIT,
– sklop 2: nabava in instalacija registrafonov: 14,000.000 SIT,
– sklop 3: nabava in instalacija opreme
za elektronsko arhiviranje: 10,000.000 SIT.
4. Datum dobave in inštalacije, če je
predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti in inštalirati najkasneje v
30 dneh od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, tel. 061/172-43-83.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-70-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 9. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi in inštalaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o
nadgradnji diskovnega podsistema, v skladu z razpisno dokumentacijo.
Pogodba o nabavi in instalaciji registrafonov ter opreme za elektronsko arhiviranje
dokumentov, v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika ter čas
dobave in instalacije.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za kvaliteto
je 25 točk, za finančno stanje ponudnika 8
točk in za čas dobave in instalacije 6 točk.
15.,16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Popravek
Št. 30101/9/99-02/1
Ob-10487
V javnem razpisu Stanovanjskega sklada
občine Maribor za izvedbo obrtniških in instalacijskih del za zgraditev štiriindvajsetih
neprofitnih stanovanj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 20. 8. 1999,
pod št. Ob-10130:
– se pod 4.(a) točko črta besedilo “z
ureditvijo okolja”, tako da sedaj pravilno
glasi:
Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: izvedba obrt-

niških in instalacijskih del za zgraditev
štiriindvajsetih neprofitnih stanovanj.
Ocenjena
vrednost
celote:
117,000.000 SIT.
– se pod 8.(b) točko črta besedilo “z
ureditvijo okolja”, tako da sedaj pravilno
glasi:
Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor,
tajništvo – soba 206. Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
obrtniških in instalacijskih del za zgraditev štiriindvajsetih neprofitnih stanovanj”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
– se pod 10. točko črta besedilo “z veljavnostjo do 1. 11. 1999” tako da sedaj
pravilno glasi:
Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če je v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene cene.
– spremeni se 14. točka, ki sedaj pravilno glasi:
Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Popravek
Št. 30101/9/99-02/1
Ob-10488
V javnem razpisu Stanovanjskega sklada
občine Maribor za izvedbo gradbenih del za
zgraditev štiriindvajsetih neprofitnih stanovanj, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
67 z dne 20. 8. 1999, pod št. Ob-10128:
– se pod 10. točko črta besedilo “z veljavnostjo do 1. 11. 1999”, tako da sedaj
pravilno glasi:
Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene cene.
– spremeni se 14. točka, ki sedaj pravilno glasi:
Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Št. 049/99
Ob-10218
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj,
tel.
063/40-310,
telefaks
063/883-021.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev po 18. členu ZJN.
3. Kraj izvedbe del: Lokovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija zemeljskega plaza na območju objektov Novak–Draj–Dobnik v Lokovici. Oddaja javnega naročila ne predvideva oddaje
del po sklopih.
Ocenjena vrednost celote naročila:
30,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne rešitve niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
1999 zaključek 15. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne na
Notranji organizacijski enoti za gospodarstvo, okolje in prostor pri Občini Šoštanj,
Trg svobode 12, Šoštanj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo od 30. avgusta 1999 do vključno 6. septembra 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pogoj za dvig razpisne dokumentacije je plačilo stroškov v višini
10.000 SIT, in ga je potrebno nakazati na
proračun Občine Šoštanj št. žiro računa
52800/630/10168, kar ponudniki izkažejo s potrdilom o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka 20. septembra 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti na naslov Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (tajništvo občine I.
nadstropje – ga. Kodrun).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
20. septembra 1999 ob 12.15 v sejni sobi
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: k ponudbi je potrebno priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v vrednosti
10% ocenjenih del, kar znaša 3,000.000
SIT. To zavarovanje velja vse dotlej, dokler
ne bo izbran ponudnik in do trenutka, ko
ponudnik skladno s pogoji ne sklene pogodbe naročnikom, razpisane v razpisnih
pogojih.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
situacije bodo plačljive v 60 dneh na žiro
račun izvajalca del. Plačila se bodo izvršila z
virmanskim nakazilom.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
mora ponudbi priložiti pogodbo o skupnem
nastopanju.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, kar dokaže z izpiskom, iz vpisa v sodni register sodišča RS
(družba), oziroma s priglasitvenim listom
MF-DURS (samostojni podjetnik). Tehnične
sposobnosti ponudnik dokaže z odločbo o
izpolnjevanju pogojev po 4. členu zakona o
družbah. Ponudnik ne sme biti v stečajnem
postopku, poravnane mora imeti vse obvez-
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nosti, ter pozitivno bilanco poslovanja (BON
1, BON 2 za gospodarske družbe in zaključni račun za samostojne podjetnike, potrdilo davčne uprave o poravnanih obveznostih).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe 60 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Šoštanj
Št. 40/99
Ob-10219
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zveza kulturnih društev Sevnica, Kvedrova
25,
Sevnica,
telefon/faks
0608/40-455.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Grad Sevnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: restavratorska in adaptacijska dela na Sevniškem gradu. Orientacijska vrednost je
14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisano varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v 30 dneh od dneva pričetka del.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zveza kulturnih društev Sevnica, Kvedrova 25,
Sevnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 1. 9. 1999 do
10. 9. 1999, in sicer na sedežu Zveza kulturnih društev Sevnica v času od 8. do 13.
ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zveza kulturnih društev Sevnica, Kvedrova 25, Sevnica.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis: restavratorska in
adaptacijska dela na sevniškem gradu.” Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo 15. septembra ob 10. uri na sedežu Zveze kulturnih
društev Sevnica.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri tajniku Zveze kulturnih društev sevnica, Albert Felicijan, tel.
0608/40-455.
17., 18.
Zveza kulturnih društev Sevnica
Št. 40/99
Ob-10220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zveza kulturnih društev Sevnica, Kvedrova
25,
Sevnica,
telefon/faks:
0608/40-455.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vranje–Ajdovski gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: urejevalna in obnovitvena dela na arheološkem parku Ajdovski gradec. Orientacijska vrednost je 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisano varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v 30 dneh od dneva pričetka del.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zveza kulturnih društev Sevnica, Kvedrova 25,
Sevnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 1. 9. 1999 do 10. 9.
1999, in sicer na sedežu Zveze kulturnih društev Sevnica v času od 8. do 13. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zveza kulturnih društev Sevnica, Kvedrova 25, Sevnica.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis: urejevalna in obnovitvena dela na arheološkem parku Ajdovski gradec.” Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo 15. septembra ob 10. uri na sedežu Zveze kulturnih
društev Sevnica.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri tajniku Zveze kulturnih društev Sevnica, kontaktna oseba je
Albert Felicijan, tel. 0608/40-455.
17., 18.
Zveza kulturnih društev Sevnica
Št. 080-09-5091
Ob-10252
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, faks 064/6000-020.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje občine Železniki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija treh zemeljskih plazov v Občini Železniki.
Ocenjena vrednost del je 50,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega začetka je takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje del do
20. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48,
II. nadstropje, Referat za komunalne dejavnosti, kontaktna oseba Darko Gortnar tel.
064/600-00-16.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom na ž.r. Občine Železniki, št.
51510-630-50272.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranja ponudb bo 20. 9. 1999 ob
12.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje do 30. 9. 1999.
17.,18.
Občina Železniki
Št. 400-02-50/99
Ob-10257
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova Marčinkovega jezu na Savinji v
Ljubnem.
Ocenjena vrednost je 46,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 7
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje, Celje, Škvarčeva 4, tel.
063/451-830.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 10. uri, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
2,300.000 SIT z veljavnostjo do 29. 11.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencilanimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik - posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 30
točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5
točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki na naslo-
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vu naročnika, kontaktna oseba naročnika je
Matija Marinček, tel. 063/451-830.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
Ob 6285, objava o izidu pa dne 27. 8.
1999.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-49/99
Ob-10262
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žiri.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev odtočnih razmer hudournika Osojnica.
Ocenjena vrednost je 45,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Kranj, Mirka Vadnova 5, tel.
064/241-641.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 9. uri, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 221,
II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
2,250.000 SIT z veljavnostjo do 29. 11.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik - posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 30
točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 toč,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5
točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika je
Dušan Čop, tel. 064/241-641.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
Ob-6286, objava o izidu pa dne 27. 8.
1999.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 344-87/1999
Ob-10269
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/701-721.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje občine Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: modernizacija javne poti proti Pršetinci v dolžini 730 m.
Ocenjena vrednost znaša 9,500.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 20 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska cesta 6, Ormož.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna garancija 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, rok 5%, garancija 5%.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
55 z dne 9. 7. 1999 pod Ob-6213, št.
344-63/99.
Občina Ormož
Št. 353-20-19/99-1850-60
Ob-10313
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba A. Juratič, gr.,
Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
2201-415, faks 226-551, soba št. 108/I.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: MČ Studenci po ulicah: Sokolska, Občinska, Primčeva, Šušmeljeva, Gozdna in Golobova, v skupni dolžini 1430 m.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja sekundarne kanalizacije z ureditvijo cest, hišnih priključkov in obnova obstoječega vodovoda v MČ Studen-
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ci, v skupni dolžini 1430 m; ocenjena
vrednost del je:
– gradbena dela: 80 mio SIT,
– montažna dela obnova vodovoda:
19 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: po podpisu
pogodbe, oktober 1999 oziroma 100 delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Slovenska 30, 2000 Maribor, soba 108/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom
ali
položnico
na
ŽR
št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 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 višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika d.o.o., d.d. ali s.p.
Finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference pri podobnih delih – 0,50,
– ponudbena cena – 0,40,
– zasedenost kapacitet – 0,10.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Ob-10339
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.
3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: obnova lokalne ceste Črna vas–Podpeč –
gradnja mostu – čez potok Farjavec.
Ocenjena vrednost del: 30 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober–november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/306-1719, faks
061/125-90-28, soba št. 404.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki plačajo z virmanom na račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-06/99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 9. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, soba št. 404.
Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Most čez potok Farjavec”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, odpiranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/306-1719, faks 061/125-90-28.
17., 18.
Mestna občina Ljubljana
Ob-10340
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, faks
0601/26-293.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trbovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: predmet oddaje del je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri rekonstrukciji Keršičeve ceste, prestavitvi
zunanje razsvetljave in izdelava vodovodnega priključka kompleksa ŠD in SŠ
Polaj v Trbovljah. Razpisana dela se oddajajo kot celota. Ocenjena vrednost del znaša 28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne izvedbe
morajo biti prikazane povsem ločeno.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del 5. 10. 1999, dokončanje del
30. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420
Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačilo 35.000 SIT, na žiro račun št. 52700-601-10264.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 9. 1999 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 30. 9. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi Občine Trbovlje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti ponudbi bančno garancijo v višini 10%
vrednosti razpisanih del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo izvedenih del bo v I. kvartalu leta
2000.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahtevana dokazila po razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
mora biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16., 17., 18.
Občina Trbovlje
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Št. 144/99
Ob-10341
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem mostu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija ostrešja in zamenjava kritine graščine v Trubarjevem domu Loka pri Zidanem mostu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: en ponudnik.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
18. 10. 1999, dokončanje del: 20. 11.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
uprava Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu,
kontaktna oseba Olga Hočevar, tel.
0601/58-100.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro,
od 31. 8. 1999 do 6. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT, na žiro račun
št. 51610-603-30549, davčna številka:
83235434.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo uprave Trubarjev
dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Sanacija ostrešja in
zamenjava kritine graščine v Trubarjevem
domu, Loka pri Zidanem mostu”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 9. 1999 ob 8.15, na naslovu: sejna
soba, Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
mostu.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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glavni pogoji glede financiranja so na drobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi izvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (17. 9. 1999 do 8. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo:
– ponujena cena,
– rok izvedbe del,
– reference v preteklosti opravljenih podobnih del,
– garancijski roki za izvedbena dela in
vgrajene materiale.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu: Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem mostu 48, Loka pri Zidanem
mostu, tel. 0601/58-100, s predhodno najavo; kontaktna oseba – vodja javnega naročila Olga Hočevar.
17., 18.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 414-01-74/99
Ob-10348
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: investitor je Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajalca brez omejitev vodi Urad za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, Postojnska
3, Izola, kontaktna oseba je Igor Skok,
Sončno nabrežje 8, Izola, tel. 066/480-106
ali 480-100, faks 066/480-110.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Izola (Cetore – zadružni dom).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija, nadzidava in sanacija zadružnega doma Cetore. Orientacijska vrednost
del znaša: 26,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je oktober 1999, rok dokončanja razpisanih del je april 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-

nejo na Uradu za premoženjsko-pravne in
splošne zadeve, Postojnska 3, Sončno nabrežje 8, Izola, pri Skok Igorju, tel.
066/480-106, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT.
Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro
račun
Občine
Izola,
št.
51430-630-90025, s pripisom: javni razpis
– Cetore.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 9. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Izola, Postojnska ul.
3, 6310 Izola, v glavni pisarni – vložišču,
soba št. 1.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta javnega naročila “Javni
razpis – Cetore”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 17. 9.
1999 ob 10.30, v sejni sobi Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, Izola. Odpiranje vodi
predsednik komisije Podbreznik Martin, inž.
grad. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisne vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (17. 12. 1999).
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem razpisu, se morajo izkazati z dokazilom o registraciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto del,
obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3 oziroma
drugim izkazom, iz katerega je razvidna finančna sposobnost za izvedbo posla, ter
podatkom o razpolaganju z elementi opreme za izvedbo del.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe:
– ponudba mora veljati do 17. 12.
1999,
– predvideni datum objave javnega razpisa: 27. 8. 1999,
– predvideni datum objave dodelitve javnega razpisa: 29. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– raven celovite ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,
rok za odpravo napak),
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– dosedanje reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev na enakih ali sorodnih delih,
– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.
17., 18.
Občina Izola
Št. 777-14/99
Ob-10349
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, 061/883-835.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Graška cesta, Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: dokončanje gradnje kanalizacije ob
Graški cesti v Litiji, ocenjena vrednost
celotne investicije: 166,000.000 SIT, ocenjena vrednost delov naročila: 97,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo izvajala
fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober 1999,
december 2003.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Oddelku za infrastrukturo, Nirmala Krofl.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 50150-630-810316 – proračun Občine Litija – javni razpis za dokončanje gradnje kanalizacije ob Graški cesti v
Litiji.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od ocenjene vrednosti naročila;
trajanje: do trenutka, ko izbrani ponudnik
ne sklene pogodbo z naročnikom in mu ne
izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasne-
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je 40 dni po sklepu o izbiri najugodnejše
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas od podpisa pogodbe do realizacije del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 1999 po
9. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 60%, reference 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih Blaž Zarnik, univ. dipl. inž.
geolog., tel. 061/881-211, int. 115.
17., 18.
Občina Litija
Št. 777-13/99
Ob-10350
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, 061/883-835.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta Hotič–
Konj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nadaljevanje sanacije plazu na lokalni cesti
Hotič–Konj, ocenjena vrednost celotnega
dela: 66,000.000 SIT, ocenjena vrednost
delov naročila: 40,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo izvajala
fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober 1999,
december 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Oddelku za infrastrukturo, Nirmala Krofl.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 50150-630-810316 – proračun Občine Litija – javni razpis za nadaljeva-

nje sanacije plazu na lokalni cesti Hotič–
Konj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 1999 ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od ocenjene vrednosti naročila;
trajanje: do trenutka, ko izbrani ponudnik
ne sklene pogodbo z naročnikom in mu ne
izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri najugodnejše
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas od podpisa pogodbe do realizacije del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 1999 po
9. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 60%, reference 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih Blaž Zarnik, univ. dipl. inž.
geolog., tel. 061/881-211, int. 115.
17., 18.
Občina Litija
Št. 343-19/96-3
Ob-10351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica – povezovalna cesta med Kidričevo ulico in Ul.
Gradnikove brigade za stavbo sodišča.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja nove cestne povezave vključno s komunalno infrastrukturo.
Ocenjena vrednost: 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 45 koledarskih dni, začetek september 1999, zaključek november 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 8. 1999
do 7. 9. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do 13. ure
(prinešeno v glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje, ali
poslano priporočeno po pošti in prejeto do
razpisane ure).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
glavna pisarna, soba št. 38/I., v zapečateni
kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba –
Povezovalna cesta med Kidričevo ul. in Ul.
Gradnikove brigade”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 13.30, Mestna občina Nova Gorica, steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe bo moral ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 5% od ponudbene vrednosti, ostala zavarovanja ponudbe so
razvidna v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 9. 1999 po
13. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila
objavljena: ne.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
50 z dne 28. 6. 1999.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 40301-012/99
Ob-10354
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. rekonstrukcija ceste Koroška
ulica.
Ocenjena vrednost del je 7,000.000
SIT.
2. rekonstrukcija ceste Sredme–Dobrovski grad–odlagališče.
Ocenjena vrednost del je 12,000.000
SIT.
3. rekonstrukcija ceste Pameče –
pločnik.
Ocenjena vrednost del je 5,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisnimi pogoji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
1. 10. 1999, dokončanje 1. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, sejna
soba, ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menično izjavo v višini 5% od ponudbene cene.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do spremembe razpisnih del glede na razpoložljiva
sredstva, vsaka investicija se lahko odda
posamezno.
17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 40301-011/99
Ob-10356
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec –
Pameče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacijski kolektor – CČN Slovenj Gradec
(zbirni kanal S) – II. faza.
Ocenjena vrednost del celotnega projekta št. 117/99 je 150,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisnimi pogoji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
4. 10. 1999, dokončanje 4. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, sejna
soba, ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: akceptni nalog ali trasirana menica z
menično izjavo v višini 5% od ponudbene
cene.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do spremembe razpisnih del glede na razpoložljiva
sredstva.
17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 311-35-7/99-1850-55
Ob-10357
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba mag. B. Škerbinek, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 2201-412, faks
226-551, soba št. 108/I.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor (po Šilihovi,
Titovi do TC Drava).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: priključni vročevodni razvod, gradbena in
instalacijska dela, v skupni vrednosti 65
mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu financerske pogodbe in dokončanje najkasneje do 30. 4. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 108/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petnajst koledarskih dni po objavi v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom
ali
položnico
na
ŽR
št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 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
višini 5% od orientacijske vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika d.o.o., d.d., s.p.
Finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference pri podobnih delih – 20,
– ponudbena cena – 40,
– zasedenost kapacitet – 10,
– kvaliteta izvedbe predhodnih objektov
– 20,
– garancijski rok – 10.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 578/99
Ob-10391
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3262
Rogatec,
tel.
063/827-127,
faks
063/827-363 in Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah, tel. 063/821-111, faks
063/821-100.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ptujska cesta 10,
Rogatec.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev treh stanovanj v objektu Ptujska cesta 10 – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Orientacijska
vrednost
del
je:
18,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je v 60 dneh.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, soba št. 50, Darinka Šeligo, tel.
063/821-111.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 14. 9. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT je potrebno
nakazati
na
žiro
račun
št.
50730-652-27130, dokazilo o vplačilu je
potrebno obvezno predložiti ob dvigu dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe zapečatene
v kuverti, označene z napisom “Ponudba,
ne odpiraj“ in številko objave tega javnega
razpisa, z navedbo predmeta javnega naročila, morajo biti predložene najkasneje
do 17. 9. 1999 do 13. ure.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov odpošiljatelja – ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg št. 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
20. 9. 1999 ob 14. uri, na naslovu: Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah,
soba št. 33.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponuditi bančno garancijo
za resnost ponudbe, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Darinka Šeligo, Sta-

novanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
tel. 063/821-111.
17., 18.
Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah
Ob-10399
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Skalna klet – obnova vodovodnih hišnih priključkov, gradbena
dela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova 72 hišnih priključkov na Skalni kleti v
Celju, material PE 1“ dolžine 1.705 m,
PE 6/4“ dolžine 95 m.
Vrednost: 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu. Variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 1999, rok izvedbe: maj 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 10. 9. 1999, med 8. in
10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 6.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o, Lava 2a, 3000 Celje, št. 50700-601-105256, pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 9. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za Skalna klet
– obnova vodovodnih hišnih priključkov –
gradbena dela”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 21. 9.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: joint-venture z navedbo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni objekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/4250-315.
17., 18.
Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Celje
Ob-10400
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vodovod Frankolovo–Škofja vas, odsek Arclin–Škofja vas, rekonstrukcija, gradbena dela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija vodovoda Frankolovo–Škofja
vas, odsek Arclin–Škofja vas dolžine
1.270 m, material: duktil DN 400 mm.
Vrednost: 48,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu. Variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 1999, rok izvedbe: junij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 10. 9. 1999, med 8. in
10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 6.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o, Lava 2a, 3000 Celje, št. 50700-601-105256, pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 9. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za Vodovod
Frankolovo–Škofja vas, odsek Arclin–Škofja vas, rekonstrukcija – gradbena dela”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 28. 9.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,400.000
SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: joint-venture z navedbo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni objekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/4250-315.
17., 18.
Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Celje
Ob-10402
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, 3001 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vojnik, Celjska cesta 19.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela na prenovi poslovno-stanovanjske
stavbe in spremembe namembnosti
podstrešja v stanovanja, Celjska cesta
19, Vojnik.
Ocenjena vrednost del je 80,000.000
SIT.
(b), (c)

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
30. 9. 1999, dokončanje del 30. 2. 2000,
5 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3001 Celje, kontaktna oseba
Hren Tatjana, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 30. 8. 1999
do vključno 6. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije s projektno dokumentacijo znaša
23.800 SIT, z upoštevanim 19% DDV.
Nakazilo na ŽR št. 50700-652-25505,
sklic na št. 00 185, za razpisno dokumentacijo, Celjska 19, Vojnik.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9.1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Stanovanjskega
sklada občine Celje, soba št. 2, Trg celjskih
knezov 8, Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – Prenova stanovanjsko-poslovnega objekta Celjska 19, Vojnik”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 1999, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg celjskih knezov 8,
3001 Celje, ob 12.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 2,000.000 SIT,
60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni roki 60 dni, ostalo v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pismeno obvestilo in
podpis pogodbe.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 60 točk,
– reference na podobnih objektih v zadnjih dveh letih – 10 točk,
– rok izvedbe – 10 točk,
– ugodni plačilni pogoji, ugodnosti – 20
točk.
Najustreznejša ponudba posameznega
merila ima najvišji rang.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje kontaktna oseba naročnika Tatjana Hren, tel.
063/481-511.
17., 18.
Stanovanjski sklad občine Celje
Št. 347-32/99
Ob-10403
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/63-100.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Metlika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev javne poti Drašiči–Rakovec JP-755240.
Ocenjena vrednost del je 15,144.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
najpozneje do 30. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
kontaktna oseba Jurij Jelerčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR Občine Metlika, št. 52130-630-40409.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas in kraj odpiranja ponudb bo določen v
razpisni dokumentaciji.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje do 20. 9. 1999.
17., 18.
Občina Metlika
Št. 147/8
Ob-10404
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

Št.

69-70 / 27. 8. 1999 / Stran 4341

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na trasi daljnovoda
RTP Tolmin–Kneža.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja daljnovoda 2 × 20 kV RTP Tolmin–
Kneža, s priključnim kabelskim vodom
20 kV v RTP Tolmin, v skupni vrednosti
145,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je konec oktobra 1999, čas izvedbe je 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri
administratorki tehničnega sektorja Andreji
Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 7. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 50.000 SIT in 19% DDV v višini 9.500
SIT, skupaj 59.500 SIT, ponudniki poravnajo z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
– št. te objave, s pripisom “Razpisna dokumentacija RTP Tolmin–Kneža”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja najkasneje do 30. 9. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
2.10. navodil ponudnikom iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 30. septembru 1999, od 11. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok in način plačila, rok dokončanja del in
reference pri gradnji tovrstnih objektov; način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnike, ki so pri naročniku že
dvignili razpisno dokumentacijo ter PZR, ki
ga je izdelal Smelt, d.d., iz Ljubljane, za
javni razpis brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999,
Ob-1035, obveščamo, da lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo brez ponovnega
plačila le-te.
Naročnik si pridržuje pravico podaljšanja
roka za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom v primeru, da takrat še ne bi bila
zagotovljena investicijska sredstva.
Vse informacije v zvezi z javnim naročilom – tehnični del, lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska, PE Tolmin, Zalog 11,
5220 Tolmin, kontaktna oseba Markič Izidor, dipl. el. inž., tel. 065/81-050.
17., 18.
Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica
Št. 2211/99
Ob-10411
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: izgradnja kablovoda 10 (20) kV od RTP Vič do območja
VP 1/2 Rudnik-odsek Jurčkova cesta v
Ljubljani.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in obrtniška dela.
Ocenjena
vrednost
razpisa
je
125,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
bomo upoštevali!
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
izvedbe del je 3 mesece. Rok dokončanja
del je v januarju 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
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Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun
Elektro
Ljubljana
št.
50102-601-90004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 27. 9. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za izvajanje gradbenih in obrtniških del pri izgradnji
kablovoda 10 (20) kV od RTP Vič do območja VP 1/2 Rudnik-odsek Jurčkova cesta - Ne odpiraj!“
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1999, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 90 dni od te
objave.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija neplačane električne energije brez stroškov kompenzacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ne.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika ali veljavno dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki ni starejše od 90 dni od te objave,
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list DURS, ki ni starejši od 30 dni od te
objave, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, tudi podatke o predvidenih
podizvajalcih in njihove registracije, oziroma dovoljenja upravnih organov,
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni od te objave,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,
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– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o standardizaciji, sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
– dokazilo o razpolaganju z ustrezno mehanizacijo ter kadri in njih strokovni usposobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo razpisanih del v razpisanem roku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna 90 dni od dneva te objave.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo gradbenih in obrtniških del, ki so predmet razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 17. 9. 1999.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne.
18.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 2210/99
Ob-10412
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: izgradnja kablovoda 10 (20) kV od RTP Vič do območja
VP 1/2 Rudnik-odsek od RTP Vič do Mokrške in po Opekarski ulici v Ljubljani.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in obrtniška dela.
Ocenjena
vrednost
razpisa
je
110,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok

izvedbe del je 3 mesece. Rok dokončanja
del je v januarju 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun
Elektro
Ljubljana
št.
50102-601-90004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 27. 9. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za izvajanje gradbenih in obrtniških del pri izgradnji
kablovoda 10 (20) kV od RTP Vič do območja VP 1/2 Rudnik-odsek od RTP Vič do
Mokrške in po Opekarski ulici - Ne odpiraj!“
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1999, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija neplačane električne energije brez stroškov kompenzacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ne.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika ali veljavno dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki ni starejše od 90 dni od te objave,
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list DURS, ki ni starejši od 30 dni od te
objave, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, tudi podatke o predvidenih
podizvajalcih in njihove registracije, oziroma dovoljenja upravnih organov,
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– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni od te objave,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o standardizaciji, sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
– dokazilo o razpolaganju z ustrezno mehanizacijo ter kadri in njih strokovni usposobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo razpisanih del v razpisanem roku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna 90 dni od dneva te objave.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo gradbenih in obrtniških del, ki so predmet razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 17. 9. 1999.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-10466
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks 13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šempeter pri Novi
Gorici.
4. (a) Predmet, vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: dokončanje gradnje
Poklicne in tehniške kmetijsko – živilske šole v Šempetru pri Novi Gorici z
dijaškim domom. Izvedba GOI del,
vključno s komunalno in prometno ureditvijo.
Ocenjena vrednost: 580,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: pričetek del 11. 10. 1999,
rok dokončanja del julij 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana, kontaktna oseba Janez Sitar udig., telefonska št.
133-62-52.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 3. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 40.000 SIT. Načina plačila: na žiro
račun 50105-601-11966 (LIZ inženiring,
d.d.) .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 27. 9. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport – vložišče, Župančičeva 6,
Ljubljana 1000.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 27. 9. 1999 ob 13.30 na MŠŠ
– Urad za šolstvo, Trubarjeva 5/III (sejna
soba 95).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: 90% v 60 dneh po uradnem
prejetju potrjenih začasnih situacij, 10% v
60 dneh po končanem obračunu ter uradnem prejetju potrjene končne situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila:
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,
b) ponudbena cena : 40%,
c) finančna sposobnost: 15%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Računske napake gredo v škodo ponudniku.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni skladno z zakonom o javnih naročilih.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: 30. 4. 1999.
18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-10468
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks 13-12-327 in Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana – Šentvid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja
Športne dvorane Gimnazije Šentvid – nad
galerijo avtoceste v Šentvidu (Ljubljana).
Ocenjena vrednost: 320,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: pričetek del 11. 10. 1999,
rok dokončanja del julij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Liz
inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana, kontaktna oseba Janez Sitar udig., telefonska št.
133-62-52.
(b) Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do: 3. 9.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT
Načina plačila: na žiro račun
50105-601-11966 (Liz inženiring, d.d.) .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 27. 9. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana
1000.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje bo 27. 9. 1999 ob 15. uri na
MŠŠ – Urad za šolstvo, Trubarjeva 5/III (sejna soba 95).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: 90% v 60 dneh po uradnem
prejetju potrjenih začasnih situacij, 10% v
60 dneh po končanem obračunu ter uradnem prejetju potrjene končne situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa, finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.
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14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila:
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,
b) ponudbena cena: 40%,
c) finančna sposobnost: 15%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do naročila v zmanjšanem obsegu od razpisanega.
Računske napake gredo v škodo ponudniku. Ponudniki bodo o izidu obveščeni skladno za zakonom o javnih naročilih.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: 24. 10. 1997.
18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 23. 11. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba; ugodna cena, ustrezne reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zahteva.
16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-2387/99
Ob-10476
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena dela pri obnovi vodovoda in izgradnji plinovoda po Ragovski in Gubčevi
ulici.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
4,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
4. 10. 1999, konec del: 4. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Mirko Krašovec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 5.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za gradbena dela po Ragovski in Gubčevi ulici”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 9. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

Št. 2/99-989
Ob-10475
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje, faks
063/441-356.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vila Lah, Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova fasade na objektu Vila Lah (pod spomeniškim varstvom) in ureditev okolice.
Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 9. 1999, dokončanje del: 20. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje (tel. 063/434-615).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro,
od 27. 8. 1999 do 6. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892, sklic na številko,
davčna številka: 43103375.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
– tajništvo ZD, v zaprti ovojnici z označbo
“Ne odpiraj, javni razpis za obnovitev fasade in ureditev okolja Vile Lah”, z navedbo
številke objave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 8.15, na naslovu: v prostorih uprave Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-

gorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje, desno.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane vrednosti del, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb, v
višini 600.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
lastnih sredstev in se zavezuje poravnati plačila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji (navodila 7. in 10. člen).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od roka za odpiranje ponudb do 13. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določeni
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika (tel. 063/434-620, Jože
Blazinšek).
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 7. 1999 pod
št. 8037, objava o izidu pa v današnji številki.
Zdravstveni dom Celje
Št. 30006-5/98
Ob-10484
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/727-346, faks 062/727-352.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, naselje Zg. Gasteraj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje javne poti št. 703-430 Zg. Gasteraj–Jurjevski Dol.
Ocenjena
vrednost
del
skupaj:
44,700.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila v kompletu.
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(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. 9. 1999–
20. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, sodelavci
za področje gospodarske infrastrukture (Vinko Kramberger, soba 29/II. ali Silvo Slaček, soba 19/I).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 9. 1999 do 9. ure,
ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 19/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 1999 ob 10. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, soba 21/I.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: nepreklicna bančna garancija na prvi poziv za
resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponujenih del, ki mora veljati 45 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času pogodbenega roka (70% delež), reference ponudnika na podobnih delih (20%
delež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).
Točke po posameznem merilu se ponderirajo s spredaj navedenimi deleži.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Lenart
Št. 011-04-20/98
Ob-10492
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze –
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Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trebnje–Karteljevo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev počivališča ob cesti H-1
pri Trebnjem.
Ocenjena vrednost del: 19,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 30 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Ureditev počivališča ob cesti H-1 pri Trebnjem.” – M.R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
1999 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila 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, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Mirjam Rejc, inž. prom., Družba za državne
ceste,
d.o.o.,
Tržaška
19a,
tel.
061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-10493
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagorje-Trbovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija brežin na cesti
G2-108/1184 Šklendrovec.
Ocenjena vrednost del: 30,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 7 mesecev
po sklenitvi pogodbe
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9.1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ne odpiraj! ponudba za
sanacijo brežin na cesti G2-108/1184
Šklendrovec.”- B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 1999
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ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila 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, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Branimir Vlaj, univ. dipl. inž. geol., Družba za
državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-10494
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trebnje-Mokronog.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
rekonstrukcija
ceste
R1-215/1162 Trebnje-Mokronog.
Ocenjena vrednost del: 62,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
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19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 28. 9. 1999
do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ne odpiraj! ponudba za
rekonstrukcijo ceste R1-215/1162 Trebnje-Mokronog.”- T.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila 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, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: strokovne informacije posreduje
Tibor Praprotnik, univ. dipl. inž. grad.,
Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška
19a, tel. 061/178-8300. Rok v katerem
bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega
razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98
Ob-10495
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zidani most-Radeče
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izvedba del na cesti G1-5 (M
10-3) 331 nadvoz za železnico v Zidanem mostu.
Ocenjena vrednost del: 35,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: najkasneje do 31. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ne odpiraj! ponudba za
izvedbo del na cesti G1-5 (M 10-3) 331
nadvoz za železnico v Zidanem mostu.”-J.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vengust, inž. gradb., Constructa-Inženiring
d.o.o., 3000 Celje tel. 063/484-363. Rok
v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-10496
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Domžale-Črnuče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izvedba protihrupnih ograj na
rekonstrukciji glavne ceste G1-10/294
(Domžale-Črnuče) – Trzin.
Ocenjena vrednost del: 140.336.415
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 30. 6.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 27. 9. 1999
do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ne odpiraj! ponudba za
izvedbo protihrupnih ograj na cesti Domžale-Črnuče (TRZIN).”-F.Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila 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, 34/98 in 91/98) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Miha
Avanzo, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8412. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-10497
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trzin-Črnuče.
4 (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izvedba protihrupnih ograj na
rekonstrukciji glavne ceste G1-10/295
(Trzin-Črnuče) – MOL.
Ocenjena vrednost del: 140,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ne odpiraj! ponudba za
izvedbo protihrupnih ograj na cesti Trzin-Črnuče (MOL).”-F.Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila 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, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Miha
Avanzo, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8412. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
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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

Preklic
Št. 02.4.-1027/99
Ob-10486
Slovenske železnice, d.d., preklicujejo
javni razpis za naročilo storitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56-57 z dne
16. 7. 1999, Ob-7477.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Popravek
Ob-10502
V javnem razpisu za izdelavo raziskovalne naloge z naslovom Družba in prostorski
razvoj Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9736, št. 634-00-3-99 se datum dokončanja storitve v 8. točki pravilno glasi:
26. september 2000.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
Št. 462-02/73-99/0431-001 Ob-10216
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/140-21-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila je dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala za potrebe
carinske službe. Razpisane količine pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala, razvidne iz razpisne dokumentacije,
so okvirne. Naročnik si pridržuje pravico do
spremembe količine materiala v skladu z
njegovimi potrebami. Orientacijska vrednost
javnega naročila za dobavo pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala je
85,150.000 SIT.
Orientacijska vrednost javnega naročila
za dobavo pisarniškega, računalniškega in
potrošnega materiala je:
– na
lokaciji
carinarnice
Celje
6,200.000 SIT,
– na lokaciji carinarnice Dravograd
5,700.000 SIT,
– na lokaciji carinarnice Jesenice
6,650.000 SIT,
– na
lokaciji
carinarnice
Koper
5,300.000 SIT,
– na lokaciji carinarnice Ljubljana
13,900.000 SIT,
– na lokaciji carinarnice Maribor
12,200.000 SIT,
– na lokaciji carinarnice Murska Sobota
10,000.000 SIT,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– na lokaciji carinarnice Nova Gorica
8,400.000 SIT,
– na lokaciji carinarnice Sežana
9,200.000 SIT,
– na lokaciji Carinske uprave Republike
Slovenije 7,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dobava pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala se
bo izvajala v skladu s specifikacijo naročnika na lokacijo carinarnice Celje, carinarnice Dravograd, carinarnice Jesenice, carinarnice Koper, carinarnice Ljubljana, carinarnice Maribor, carinarnice Murska Sobota, carinarnice Nova Gorica, carinarnice
Sežana in Carinske uprave Republike Slovenije.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se lahko nanaša na
celotni predmet javnega razpisa, tj. dobavo
vseh skupin materiala na vse lokacije ali le
del, tj. dobavo posameznih skupin materiala na vse lokacije oziroma dobavo vseh skupin materiala na posamezne lokacije oziroma dobavo posameznih skupin materiala na
posamezne lokacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723, tel.
061/140-10-44, int. 22-77.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudb: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče – soba št. 709.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 10. uri, na Carinski upravi
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.
12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 11.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,

– dobavni rok oziroma čas, ki je ponudniku potreben za dobavo literature od dneva objave gradiva v Uradnem listu RS,
– cena.
Merila so glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb navedena v padajočem vrstnem redu. Merilo pod prvo alineo
je izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi neusposobljenost in nesposobnost ponudnika. Usposobljenost in sposobnost ponudnika se bosta ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je odvisna od odobritve finančnih
sredstev.
18., 19., 20.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-10217
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota, tel. 062/656-636, telefaks
062/656-554.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovno šolo Kungota in
podružnični šoli Svečina in Sp. Kungota
v šolskem letu 1999/2000.
Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na območju šolskega
okoliša OŠ Kungota – skladno z razpisno
dokumentacijo.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitve
prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev; ponudniki oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za vse relacije, vendar mora biti
ponujena cena razvidna za vsako relacijo
posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
ne bomo upoštevali.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
1999/2000, začetek 1. 9. 1999 in zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kungota, služba za družbene dejavnosti, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna oseba Trobas Marjana, tel.
062/659-10-20.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do preteka 5 delovnih dni od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: gotovinsko plačilo v
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računovodstvu Občine Kungota, v višini
5.000 SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 8. dan po objavi do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, s pripisom:
“Ponudba za izvajanje šolskih prevozov –
Ne odpiraj!“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. dan po objavi ob
13. uri, na naslovu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge inforamcije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v zvezi
s ponudbo pri Trobas Marjani, tel.
062/656-636.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 7. 1999 pod št.
Ob-8177.
Občina Kungota
Ob-10281
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Braslovče, Braslovče 22,
Braslovče, tel/faks: 063/709-001.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: ureditev in
promoviranje sprehajalnih poti “po
sledeh kulturne dediščine Grajske vasi“ in postavitev panojev in oglasnih
desk.
Ocenjena
vrednost
celote:
18.650.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: Grajska vas, Gomilsko.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in je registriran za opravljanje zahtevanih
storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zahtevajo naročilo: za-
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kon o javnih naročilih (Ur. l. RS. št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS. št.
33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako od obeh storitev posebej ali
obe skupaj. Ponudbena cena mora biti razvidna za vsako fazo posamezne storitve
posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b)
8. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del in čas izvedbe: pričetek del:
1. 10. 1999, končanje: 1. 3. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, Oddelek za družbene dejavnosti, tel.
063/709-001.
(b) Datum, do katerega je mogoče zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 9.1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun Občine Braslovče št. 50750-630-10290.
10. (a) Datum in ura, do katerega je potrebno predložiti ponudbo: do 10.09.1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče – oddelek za družbene dejavnosti. Na zapečatenih kuvertah
mora biti napis: Ponudba za izvedbo programa CRPOV- ne odpiraj in na hrbtni strani
naslov ponudnika.
11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 13. 9. 1999 ob 19. uri v prostorih
občine.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbenega zneska
mora biti v veljavi 60 dni po izteku razpisnega roka.
13. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:skladno z vzorcem
pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudnik ne more odstopiti od ponudbe: 13. 9. 1999 po
19. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– ponudbena cena: 50%
– reference ponudnika s področja razpisanih del: 30%
– rok dokončanja del: 10%
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku: 10%

Druge informacije o naročilu: Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 5 dni
od poteka razpisnega roka.
19., 20.
Občina Braslovče
Št. 76/99
Ob-10282
1. Naročnik, poštni naslov, št. faxa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks 667-872.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro koncesionarja za
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: koncesija za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe –
zimska služba na lokalnih cestah in javnih poteh na območju občine Škofljica.
Ocenjena
vrednost
koncesije:
ca.
12,000.000 SIT letno
4. Kraj izvedbe: območje celotne občine Škofljica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97);
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97); pravilnik o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, odlok o zimski službi v
Občini Škofljica, odlok o gospodarskih javnih službah.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 3 let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291
Škofljica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. do 10. 9.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 3.000 SIT na
žiro račun Občine Škofljica, št.
50106-630-810134.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 30. 9. 1999 do 11. ure.
Ponudbe, poslane po pošti morajo do navedenega roka prispeti na naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
3, Škofljica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 1999
ob 11.15, na naslovu: Občina Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se:
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a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo do
15. 11. 1998,
b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti
c) sklenjeno zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji
osebi ali izjavo o sklenitvi zavarovanja.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: po določilih
vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999
po 11. uri.
17. Merila za izbor koncesionarja, teža
in način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o koncesiji: Občina Škofljica, Šmarska 3, Škofljica; tel.
666-311, vsak dan od 8. do 11. ure.
Občina Škofljica
Št. 76/99
Ob-10284
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica, faks 667-872.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: asfaltiranje makadamske ceste Sarsko–Klada z odvodnjavanjem. Orientacijska vrednost: 30 mio SIT –
fazna izgradnja.
4. Kraj izvedbe: Sarsko–Klada.
Pričetek del: po podpisu pogodbe – jesen 1999.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97);
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
odlok o občinskih cestah v Občini Škofljica
(Ur. l. RS, št. 47/99).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če se lahko ponudniki potegujejo
samo za del storitev: delo bo oddano samo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: po podpisu
pogodbe – jeseni 1999, dokončanje v letu
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291
Škofljica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. do 10. 9.
1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku in
sicer proti podpisu in plačilu 3.000 SIT na
žiro
račun
Občine
Škofljica,
št.
50106-630-810134.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 29. 9. 1999 do 11. ure.
Ponudbe, poslane po pošti morajo do navedenega roka prispeti na naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
3, Škofljica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 9. 1999
ob 11.15, na naslovu: Občina Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo do
15. 11. 1998,
b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti in
garancija za odpravo napak – 15% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: po določilih
vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 9. 1999
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Škofljica, Šmarska 3, Škofljica; tel.
666-311, vsak dan od 8. do 11. ure.
Občina Škofljica
Št. 012-1/99-13
Ob-10359
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju občine Mozirje v zasebnih in državnih gozdovih v letu 1999
v vrednosti 5,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje občine Mozirje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 58/94)
in uredba o o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, rok za dokončanje 25. 11.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje,
tel 063-833-255 Vinko Jeraj - po predhodni najavi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 9. 1999 do
12 ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
c. 7, 3330 Mozirje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 1999 ob 13. uri v sejni sobi občine
Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 31. 10.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. čl. ZJN): skupna vrednost razpisanih del do 60 točk, reference
do 10 točk, ustreznost delovnih sredstev
do 10 točk, rok plačila do 5 točk, fiksnost
cen do 10 točk, posebne ugodnosti do 5
točk. Podrobnejša opredelitev kriterijev je v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, tel 063/833-255 Jeraj Vinko.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 20-22,
dne 2. 4. 1999 pod št. Ob-2233, drugi
neuspeli razpis pa v Ur. l. RS, št. 51-53,
dne 2. 7. 1999 , pod št. Ob-6198.
Občina Mozirje
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Št. 110-1/99
Ob-10419
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspielrjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev dokončne premoženjskopravne ureditve
na avtocestnem odseku Dane-Fernetiči.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
15,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Dane - Fernetiči.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(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: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok pričetka del je takoj po sklenitvi pogodbe oziroma prejemu
potrebne dokumentacije. Rok dokončanja
del je najkasneje 4 mesece po prejemu
ustrezne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 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 potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 9. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za opravljanje storitev dokončne premoženjskopravne ureditve na avtocestnem odseku
Dane-Fernetiči“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 465.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava 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:
Strokovne informacije posreduje Tadeja Žlebir, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
136-24-00/490, faks 136-95-52.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 16. 7. 1999 pod št.
Ob-7791.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 635/99
Ob-10421
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/125-81-14.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis, ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih
prostorov v objektih Aškerčeva 12 in
Lepi pot 11-13, Ljubljana, v izmeri
5.300 m2. Čiščenje poteka v popoldanskem času, dopoldne se zagotavlja dežurna služba. Ocenjena vrednost 8,500.000
SIT/leto.
4. Kraj izvedbe: Aškerčeva 12 in Lepi
pot 11-13, Ljubljana.
5. (a), (b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedno storitve: ne.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, varianta mora biti skladna z
razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 10. 1999 do 30. 9.
2000, možnost podaljšanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: UL,
NTF, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, tajništvo OG, OGR, kontaktna oseba Nives
Vukič,
tel.
061-1704-610,
faks.
061/125-81-14.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR: 50101-603-402699.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana,
soba 124.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 1999 ob 9. uri na naslovu: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12,
1000 Ljubljana, soba 120.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponujene
vrednosti z veljavnostjo vsaj 90 dni po odpiranju ponudb.
13. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na nadaljna določila v drugih dokumentih: 15 dni po izstavitvi
računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 9. 1999
po 14. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. čl. ZJN): merila iz
razpisne dokumentacije.
18. Druge informacije o naročilu: kontakna
oseba
Nives
Vukič,
tel.
061/1704-610, faks 061/224-105.
19., 20.
Naravoslovnotehniška fakulteta,
Ljubljana
Ob-10469
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocena vrednosti naročila: izdelava projektne dokumentacije za adaptacijo in dozidavo
Gimnazije Kočevje.
Ocenjena vrednost naročila: 9,600.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddaja se samo celotna storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: lastne variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila: september 1999–
januar 2000.
9. (a) Razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo pri Liz inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana 1000, kontaktna oseba Sonja Zajec udia, telefonska
št. 061/133-62-52, faks 061/319-245.
(a) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 6. 9.
1999.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT
10. (a) Rok predložitve ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do
28. 9. 1999 do 10. ure (datum in čas prispetja).
(b) Naslov predložitve ponudbe: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana 1000.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 13. uri na naslovu: Urad RS
za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni
sobi št. 95/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe in ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: v 60-tih dneh
po uradnem prejemu mesečnih računov v
skladu z obsegom izvedenih del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa, finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila:
reference podjetja in kadrov:
40%
ponujena cena:
40%
finančna sposobnost:
10%
posebne ugodnosti:
10%
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni skladno z zakonom o javnih naročilih.
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19. Predhodna objava namere ali neuspeli javni razpis: ni.
20.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 363-3/99
Ob-10490
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, številka
telefaxa 132-41-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: najem delno
opremljenih poslovnih prostorov oziroma najem delno opremljenih poslovnih
prostorov s postopnim odkupom v okvirni skupni površini 2800 m2 za uporabnika Davčni urad Kranj, v območju ožjega
mestnega jedra mesta Kranj.
Ocenjena vrednost naročila znaša
85,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Kranj.
Posebne zahteve naročnika: v primeru,
da bo ponudnik oziroma posrednik predložil več ponudb za najem različnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba izdelana na
originalni razpisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in vsaka ponudba mora biti oddana
v svojem ovitku.
5. (a), (b), (c)
6., 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve je takoj po sklenitvi pogodbe o primopredaji prostorov, vendar najkasneje z 15. 11. 2000
za varianto A in B.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana, kontaktna oseba Jakše
Karin, tel. 178-38-14 in telefaks 132-41-09.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 9. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, glavna pisarna,
Jesenkova 3, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne ponujene vrednosti za obdobje enega leta z veljavnostjo do vključno veljavnosti ponudbe,
to je do 17. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja, v katero spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost (bonitetni obrazci BON1 oziroma BON2 oziroma BON3),
– izpolnjevanje
tehničnih
pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 11.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Za varianto A: najem delno opremljenih
poslovnih prostorov:
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (od 0-80 točk za delno opremljene
poslovne prostore),
3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0-10 točk),
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Za varianto B: najem delno opremljenih
poslovnih prostorov s postopnim odkupom:
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0-80 točk za delno opremljene poslovne prostore),
3. pogoji postopnega odkupa poslovnih prostorov in pisarniške opreme (0-15
točk),
4. spreminjanje cen (0-10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za 60 dni),
6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0-10 točk),
Pri vrednostenju po točkah od 1 do 6 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.
7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po
vseh vrednotenjih po posameznih variantah.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje do 17. 11. 1999.
19., 20.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
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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

Št. 386/3/99
Ob-10248
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,
Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z drugim odstavkom
69. člena zakona o javnih naročilih, je revizijska komisija za javna naročila razveljavila
postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo živil, ki je bil objavljen dne
28. 6. 1999 v Uradnem listu RS, št. 50,
Ob-5435.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni bilo dodeljeno.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. sveže sadje in zelenjava,
IV. zamrznjena živila,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe in konzervirane ribe,
VII. jajca in perutnina.
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine,
IX. ostalo prehrambeno blago in začimbe.
7. Pogodbena vrednost: ni bila sklenjena.
8.
9. Število prejetih ponudb:2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 112,977.855,09 SIT, 97,014.446 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni pomembnejših informacij.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5435.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Št. 5304/99
Ob-10334
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, reference,
garancija, druge ugodnosti.

Št.
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Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pleško cars, d.o.o., Tržaška
cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil:
1. pregledno vozilo – 3 kosi,
2. osebno vozilo – 5 kosov,
3. osebno vozilo – 2 kosa,
4. osebno vozilo – 1 kos.
7. Pogodbena
vrednost:
35,747.420,31 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,747.420,31 SIT, 3,790.216,64
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5383.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 5305/99
Ob-10335
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, reference,
garancija, druge ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. AC Intercar, d.o.o., Baragova ulica, 1000 Ljubljana,
2. Exprum, d.o.o., Trzin, Blatnice 1,
1236 Trzin.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava letne opreme:
1. priključek za pranje odbojnih ograj,
– rovokopač,
– tovorna prikolica,
2. mulčer za košenje trave.
7. Pogodbena vrednost:
1. 24,294.569,95 SIT,
2. 3,273.178,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,271.106,95 SIT, 3,380.233,56 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik ni izvršil izbire za: univerzalno delovno vozilo, posipalo soli in stranski odmetalec snega.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5382.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 5306/99
Ob-10336
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, reference,
garancija, druge ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lea, d.o.o., Dacarjeva ulica 8, 4248 Lesce.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava signalne opreme:
1. signalna tabla za zapiranje voznega pasu– 2 kosa,
2. signalna tabla spremenljive vsebine – 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost: 14,769.090 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,470.000 SIT, 12,412.890 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5381.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 240-2/99-11
Ob-10358
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni rezpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): konkurenčnost cen, kakovost ponujenega materiala, odzivni čas pri urgentnem naročilu, kompletnost in stalna zaloga
materiala, plačilni pogoji, ostale ugodnosti.
V postopku ocenjevanja ponudb je naročnik upošteval merila vsebisko in v zaporedju, kot je navedeno zgoraj in je na osnovi
le-teh, izbrani ponudnik dobil najvišjo število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zrimko, d.o.o., Dolenjska c.
194, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kotnikova 6 in Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material in papir.
7. Pogodbena vrednost: 17,926.403 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,211.553,20 SIT, 5,302.729,96 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4344.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 11/2/99
Ob-10387
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
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3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o priznanju sposobnosti temelji na uporabi meril, ki so bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov dobaviteljev, ki jim je
bila priznana sposobnost
A.- dobava PC računalnikov (IBM kompatibilni):
1. Altech, d.o.o., Verovškova 58,
1000 Ljubljana,
2. ATR, d.o.o., V Murglah 81, 1000
Ljubljana,
3. ECS, d.o.o., Motnica 7, 1236
Trzin,
4. Gambit trade, d.o.o., Savska 3a,
1000 Ljubljana,
5. Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2,
1000 Ljubljana,
6. Lancom, d.o.o., Tržaška 63,
1000 Ljubljana,
7. Nibble, d.o.o., Mirka Vadnova 6,
4000 Kranj,
8. Skupina Atlantis, Parmova 51,
1000 Ljubljana;
B.- dobava prenosnih računalnikov (PC,
IBM kompatibilni):
1. ATR, d.o.o., V Murglah 81, 1000
Ljubljana,
2. Gambit trade, d.o.o., Savska 3a,
1000 Ljubljana,
3. Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2,
1000 Ljubljana,
4. Inea, d.o.o., Ljubljanska 80,
1230 Domžale,
5. Jerovšek Computers, d.o.o.,
Breznikova 17, 1230 Domžale,
6. Lancom, d.o.o., Tržaška 63,
1000 Ljubljana;
C.- dobava tiskalnikov:
1. Gambit trade, d.o.o., Savska 3a,
1000 Ljubljana,
2. Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2,
1000 Ljubljana,
3. Lancom, d.o.o., Tržaška 63,
1000 Ljubljana,
4. Minolta, d.o.o., Vodovodna 101,
1000 Ljubljana,
5. Skupina Atlantis, Parmova 51,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: sedež, d.d., ter vse
poslovne enote Telekom Slovenije, d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava osebne računalniške opreme:
1. PC računalniki (IBM kompatibilni),
2. prenosni računalniki (PC, IBM kompatibilno),
3. tiskalniki.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
adA) 14,
adB) 15,
adC) 12.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4324.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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Št. 11/2/99
Ob-10388
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
ad1) SMART COM, d.o.o., Brnčičeva
45, Ljubljana,
ad2) se ne izbere noben ponudnik.
6. (a) Kraj dobave: lokacije vozlišč elastičnega omrežja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za
razširitev Elastičnega omrežja - 1. faza:
1. dobava in montaža multipleksne opreme, izdelava projektne dokumentacije ter izvedba šolanja,
2. dobava in montaža modemske opreme ter izdelava projektne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
ad1) 197,104.632,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad1) 2,
ad2) 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad1)
214,768.941,70
SIT,
197,104.632,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5230.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 11/2/99
Ob-10390
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
ad1) SMART COM, d.o.o., Brnčičeva
45, Ljubljana,
ad2) se ne izbere noben ponudnik.
6. (a) Kraj dobave: lokacije vozlišč elastičnega omrežja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za razširitev Elastičnega omrežja 2. faza:
1. dobava in montaža multipleksne opreme, izdelava projektne dokumentacije ter izvedbe šolanja,
2. dobava in montaža modemske opreme ter izdelava projektne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
ad1) 189,752.745,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad1) 2,
ad2) 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad1)
208,752.745,90
SIT,
189,752.745,90 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5459.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 8144/2090/1999
Ob-10392
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št. 061 174 25 02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena (100%
delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Objekti elektro - Slovenija, d.o.o.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena
vrednost:
12,973.070,42 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,424.005,95 SIT, 12,973.070,42
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 060/99
Ob-10394
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok, tehnična ustreznost, garancija in vzdrževanje opreme in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sony Broadcast, Velika Britanija.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 100 kosov video monitorji s
priborom, 3 kosi digitalni magnetoskopi,
5 kosov magnetoskopi za preglednico.
7. Pogodbena vrednost: 46,831.762 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,831.762 SIT, 36,163.570 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Javni zavod RTV Slovenije
Št. 063/99
Ob-10395
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji in rok
plačila, dobavni rok, tehnična ustreznost,
testiranje, servisiranje reference in izobraževanje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perfekt video point, d.o.o.,
Čufarjeva 15, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos video projektor s
sistemom retro projekcije na optični zaslon za uporabo v TV studiu.
7. Pogodbena
vrednost:
14,883.253,44 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,870.006,58 SIT, 4,237.960 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 03-JS-842/99
Ob-10481
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
061/123-22-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena (naročnik ni dolžan
oddati naročila ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno),
– dodatni popust,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., PSC
Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: renault Megane Scenic Kaleido, 1,6 16V s klima napravo – 3 kom.
7. Pogodbena vrednost: 10,305.318
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,550.192,20 SIT, 10,305.318 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999,
Ob-4596.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana
Št. 15/99
Ob-10482
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,
Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): je bilo dodeljeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur – Trgovina in storitve, d.d.
6. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000
Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. elektroinstalacijski material,
II. svetila,
III. orodja in stroji,
IV. vijačni material,
V. gradbeni material,
VII. pločevina in profili,
VIII. drug tehnični material.
7. Pogodbena vrednost: 4,142.402,13
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,142.402,13 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8592, št. 392/99.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

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. 54/99
Ob-10243
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Markovci, Markovci 33, 2281 Markovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolnost ponudbe in sposobnost ponudnika, ponudbena cena, referen-

ce, rok dokončanja, garancijski rok, ugodnejši plačilni pogoji, ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja in obnova
občinskih cest na območju Občine Markovci.
7. Pogodbena
vrednost:
25,925.806,61 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,061.942 SIT, 24,268.242,83 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.
Občina Markovci
Ob-10244
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, garancijski rok
izvedenih del, reference s področja razpisanega dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska 20, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste skozi Podkoren
– IV. faza (P41 do P60).
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,064.196 SIT, 26,907.115 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7556.
Občina Kranjska Gora
Št. 34401-16/99
Ob-10245
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Škocjan, 8275 Škocjan 67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija Jože Luzar, s.p., 8275 Škocjan.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: vzdrževanje, varstvo in obnova lokalnih makadamskih in asfaltnih cest in
javnih poti na območju Občine Škocjan
za leto 1999.
7. Pogodbena vrednost: 38,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,736.085 minus 10% komercialni popust, 78,301.881 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999.
Občina Škocjan
Št. 400-02-36/99
Ob-10263
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): postopek dodelitve javnega naročila je bil zaključen, ker je v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotavljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ostala
popolna le ena ponudba (41. člen ZJN). Pri
obeh ponudnikih je bilo ugotovljeno preveliko odstopanje med vrednostjo ponudb obeh
ponudnikov in razpisano orientacijsko vrednostjo naročila.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6285.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-34/99
Ob-10266
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): postopek dodelitve javnega naročila je bil zaključen, ker je v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotavljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ostala
popolna le ena ponudba (41. člen ZJN).
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6286.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-32/99
Ob-10267
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
objavljenih meril za izbiro v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Soča, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Nova Gorica, Industrijska cesta 2.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija struge Vrtoj-
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bice v Rožni dolini, od km 0+000 (državna meja) do km 0+290.
7. Pogodbena vrednost: 32,028.949 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,754.789 SIT, 32,028.949 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4739.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 02/06-99
Ob-10285
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):
I. obnovitvena dela na L490061 Vrbje–
Spodnje Roje–Zgornje Roje–Šempeter, v
dolžini 2472 m2,
II. obnovitvena dela na L490311 Dobriša vas–Petrovče, v dolžini 380 m2,
III. obnova vodovoda v cesti Petrovče–
Dobriša vas, doktil litina ∅ 150 mm.
3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. VNG Krajnc, s.p., Savinjske čete 8,
Žalec,
II. VNG Krajnc, s.p., Savinjske čete 8,
Žalec,
III. Plima, d.o.o., Šlandrov trg 44, Žalec.
6. (a)
(b) Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe:
I. obnovitvena dela na L490061 Vrbje–Spodnje Roje–Zgornje Roje–Šempeter, v dolžini 2472 m2,
II. obnovitvena dela na L490311 Dobriša vas–Petrovče, v dolžini 380 m2,
III. obnova vodovoda v cesti Petrovče–Dobriša vas, doktil litina ∅ 150 mm.
7. Pogodbena vrednost:
I. 32,952.469 SIT,
II. 14,193.190 SIT,
III. 7,393.651 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
I. 3,
II. 3,
III. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 36,998.349,50 SIT, 32,952.469 SIT,
II. 16,073.212,15 SIT, 14,193.190 SIT,
III. 8,320.089,70 SIT, 7,218.528 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3605.
Občina Žalec
Št. 49/99
Ob-10427
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis sta prispeli dve
ponudbi, za katere je komisija javnih naročil
ugotovila, da ne ustrezata razpisnim pogojem. Glede na to, da na javni razpis ni prispela nobena ponudba, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis v skladu z
41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ni uspel in se le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Švarovi in Trinkovi ulici - I. faza.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 18/99
Ob-10454
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CMC inženiring, d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Knezovem štradonu in na Požaru.
7. Pogodbena
vrednost:
55,658.532,19 SIT za vodovod (vključno z
DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,887.493,44 SIT in 55,658.532,19
SIT (vključno z DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 43/99
Ob-10456
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na javni razpis so prispele tri ponudbe, za katere je
komisija javnih naročil ugotovila, da ne ustrezajo razpisnim pogojem. Glede na to, da na
javni razpis ni prispela nobena ponudba, ki
bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis
v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ni uspel in se
le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda
po Zaloški cesti (odsek Proletarska-Kajuhova) in obnova kanalizacije
po Zaloški cesti (odsek Pokopališka-Kajuhova).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 42/99
Ob-10457
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, za katere je
komisija javnih naročil ugotovila, da ne ustrezata razpisnim pogojem. Glede na to, da na
javni razpis ni prispela nobena ponudba, ki
bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis
v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ni uspel in se
le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po cesti Stare Črnuče in Pot
k sejmišču.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 41/99
Ob-10458
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, za katere je komisija javnih
naročil ugotovila, da ne ustrezata razpisnim
pogojem. Glede na to, da na javni razpis ni
prispela nobena ponudba, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ni uspel in se le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Vižmarske poti.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, za katere je komisija javnih
naročil ugotovila, da ne ustrezata razpisnim
pogojem. Glede na to, da na javni razpis ni
prispela nobena ponudba, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ni uspel in se le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
DN 300 v komunalnem kolektorju po
Vilharjevi cesti.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 40/99
Ob-10460
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na javni razpis so prispele tri ponudbe, za katere je
komisija javnih naročil ugotovila, da ne ustrezajo razpisnim pogojem. Glede na to, da na
javni razpis ni prispela nobena ponudba, ki
bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis
v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ni uspel in se
le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda
DN 600 po Cesti v Mestni log - II. faza.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 22/99
Ob-10462
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, za katere je komisija javnih
naročil ugotovila, da ne ustrezata razpisnim
pogojem. Glede na to, da na javni razpis ni
prispela nobena ponudba, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ni uspel in se le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Gregorčičevi ulici (odsek Igriška - Slovenska).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 23/99
Ob-10461
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

Št. 21/99
Ob-10464
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, za katere je
komisija javnih naročil ugotovila, da ne ustrezata razpisnim pogojem. Glede na to, da na
javni razpis ni prispela nobena ponudba, ki
bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis
v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ni uspel in se
le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Židovski ulici in stezi.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 20/99
Ob-10465
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na javni razpis so prispele tri ponudbe, za katere je
komisija javnih naročil ugotovila, da ne ustrezajo razpisnim pogojem. Glede na to, da na
javni razpis ni prispela nobena ponudba, ki
bi ustrezala razpisnim pogojem, javni razpis
v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ni uspel in se
le-ta ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Bezenškovi ulici.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 2303-5/99
Ob-10459
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljan-
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ska 31, 1001 Ljubljana, p. p. 2044, faks
061/17-10-503.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik na podlagi drugega odstavka 42. člena ZJN ne odda javnega naročila nobenemu od ponudnikov, ker nobena od ponudb zaradi previsoke ponudbene
vrednosti naročenih del glede na razpisano
ocenjeno vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni dodeljeno.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja varovanih
stanovanj – pozidava podstrešja doma
upokojencev v Podbrdu.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5498.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Št. 347-05-23/99-1850-58
Ob-10463
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-414, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena – 50,
– reference ponudnika – 30,
– garancija za izvedbo – 20.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GAMS, d.o.o., Pesnica 24,
2211 Pesnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela za rekonstrukcijo pločnika na Šentiljski cesti
v Mariboru.
7. Pogodbena
vrednost:
16,172.452,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,232.665 SIT, 16,172.452,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Ob-10467
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
kontaktna oseba Marko Planinšek, univ. dipl.
inž. grad., VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila: cena 80%, usposobljenost ponudnika 10% in reference 10%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 113,0965 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Mariborska 23, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije Levec – dokončanje J kraka, Levec.
7. Pogodbena vrednost: 26,866.166
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ne bo.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,200.330 SIT, 22,576.610 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1998.
Mestna občina Celje
Št. 2.0.- 3306/99
Ob-10473
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana, Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: podhod Ješenivca v
km 581+093,40 železniške proge Zidani Most–Šentilj, državna meja.
7. Pogodbena vrednost: 94,787.278
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 113,449.849,94 SIT, 94,787.278 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4393.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 2.0.- 3306/99
Ob-10474
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
ima ustrezne reference za izvajanje tovrstnih del na železnici in je cenovno najugodnejša.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DIS Consulting, d.o.o., Ljubljana, Robbova 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strokovno nadzorstvo
nad sanacijo podpornega zidu od km
543+795 do km 544+187 (Kresnice–
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Laze) in podpornega zidu v km
544+000 (Litija–Kresnice) železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
7.1 za zid Kresnice–Laze – 836.348,55
SIT,
7.2 za
zid
Litija–Kresnice
–
1,585.173,70.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.1 za zid Kresnice–Laze: 990.000
SIT, 836.348,55 SIT,
9.2 za zid Litija–Kresnice: 1,790.000
SIT, 1,585.173,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5119.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 344-64/99
Ob-10483
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška 49/a, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) preplastitev lokalnih cest:
– Ivanjkovci–Lahonci–Pršetinci, v dolžini 743 m,
– Sodinci–Bresnica–Lasigovci, v dolžini
743 m,
– Ormož–Ključarovci–Koračice, v dolžini 743 m,
– Mihalovci–Jeruzalem, v dolžini 357 m,
– Središče–Vitan–Vuzmetinci, v dolžini
343 m;
b) preplastitev mestnih cest mesta
Ormož:
– Dravska ulica v dolžini 102 m,
– Ul. dr. Hrovata v dolžini 374 m;
c) preplastitev javnih poti:
– Osluševci v dolžini 1000 m,
– Gomila v dolžini 1350 m.
7. Pogodbena vrednost: 24,208.971
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,406.946,53 SIT, 24,208.971 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.
Občina Ormož
Št. 2-CJ/99-990
Ob-10485
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri pridobitvi soglasja za izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je Vila
Lah pod spomeniškim varstvom. Ker v razpisu niso bile zahtevane reference o opravljenih delih na stavbah pod spomeniškim
varstvom, se je komisija odločila za ponovni razpis.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade Vile
Lah, Celje.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8037.
Zdravstveni dom Celje
Št. 110-1/93
Ob-10498
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-206/1027 Jasna-Erika.
Kraj izvedbe: Kranjska Gora-Vršič.
7. Pogodbena vrednost: 154,662.771
SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
184,534.137,50
SIT,
110,807.709,18 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 36/99 z dne 14. 5. 1999,
Ob-3698.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10499
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Koper.
Kraj izvedbe: Matavun-Ribnica.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,556.859,68 SIT, 19,529.237,56
SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 48/99 z dne 18. 6. 1999, Ob-5211.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10500
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Murska Sobota.
Kraj izvedbe: Renkovci-Beltinci.
Pogodbena vrednost: 11,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,771.212 SIT, 15,186.542 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 48/99 z dne 18. 6. 1999, Ob-5212.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10501
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Kranj.
Kraj izvedbe: Podkoren-Kranjska Gora.
7. Pogodbena vrednost: 30,600.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,901.359 SIT, 46,634.323 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 48/99 z dne 18. 6. 1999, Ob-5215.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10503
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Ljubljana.
Kraj izvedbe: Mengeš-Duplica
7. Pogodbena vrednost: 18,960.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,766.658 SIT, 34,389.356,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 48/99 z dne 18. 6. 1999, Ob-5216.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10504
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tanko d.o.o. Ribnica,
Šeškova 46.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova makadamskih vozišč – področje CP
Celje.
Kraj izvedbe: Loke-Ledinščica.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,300.463 SIT, 13,164.375 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54-55/99 z dne 28. 5. 1999,
Ob-6336.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10505
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova železniškega podvoza v Škofljici na
G2-102/216.
Kraj izvedbe: Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: 44,923.594
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,630.731 SIT, 44,923.594 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44-45/99 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4845.
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/93
Ob-10506
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Obnova makadamskih vozišč – področje CP
Novo mesto.
Kraj izvedbe: Zavratec-Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,362.430 SIT 35,442.722 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 54-55/99 z dne 9. 7. 1999, Ob-6335.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10508
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GZL Geoprojekt d.d. Ljubljana, Letališka 27, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija plazu Leše na cesti na cesti R3
638/1132.
Kraj izvedbe: Tržič
7. Pogodbena vrednost: 33,494.951 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,977.486,90 SIT, 33,494.951 SIT.
11., 12.
Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
44-45/99 z dne 11. 6. 1999, Ob-4846.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10509
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odprava posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november) na
cesti T 604/5701 Ročinj-Lig v km 6.100

Kraj izvedbe: Ročinj-Lig.
7. Pogodbena vrednost: 10,066.046
SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,913.997 SIT 10,066.046 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44-45/99 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4852.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-10510
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VGP Soča d.d., Nova
Gorica, Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odprava posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november) na
cesti R 612/1042 Plave-Gonjače.
Kraj izvedbe: Plave-Gonjače.
7. Pogodbena vrednost: 28,496.322
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 31,571.012 SIT
in najnižje ponudbe: 28,486.564 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44-45/99 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4849.
Direkcija RS za ceste
Ob-10587
1. Naročnik, poštni naslov: Goriški muzej, Grajska 1, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, usposobljenost in sposobnost
ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev parkirišča in
dovozne poti pri gradu Kromberk, Kromberk.
7. Pogodbena vrednost: 69,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,859.947 SIT, 69,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8038.
Goriški muzej Nova Gorica
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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. 066/99
Ob-10470
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, odzivni čas,
reference in ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPEED, d.o.o., Ulica Vide
Pregarc 35, Ljubljana, Intereuropa – UPS,
Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: špediterske storitve izvoza in uvoza blaga ter
hitre pošte.
7. Pogodbena vrednost: po ceniku.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po ceniku.
11., 12.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 1783-4/99
Ob-10471
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis; Ob-6282, 17. točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DIGRAD, d.o.o., Ljubljana,
Cesta na Brdo 109, 1111 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija objekta SVTK v Sevnici.
7. Pogodbena vrednost: 8,073.386,50
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne bo oddal
podizvajalcem, oziroma velja določilo pogodbe 5.7. točke.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,556.746 SIT, 8,073.386,50 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 3276
Ob-10472
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
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3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis; Ob-8013, 17.
točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISKRA SISTEMI, d.d., Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova gretja kretnic na postaji Ljubljana Zalog–Drča.
7. Pogodbena vrednost: 7,986.583,85
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne bo oddal
podizvajalcem, oziroma velja določilo pogodbe 5.7. točke.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,678.752,78 SIT, 7,986.583,85
SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 6400-16/99
Ob-10246
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Škocjan, 8275 Škocjan 67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I & I, avtobusni prevozi, d.d.,
Koper, Vojkovo nabrežje 32.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
osnovnošolskih otrok in otrok celoletne
priprave na šolo v šolskem letu
1999/2000 v Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: 6,341.170 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,448.000 SIT, 6,341.000 SIT .
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 57 z
dne 16. 7. 1999.
Občina Škocjan
Št. 068-6/98-52
Ob-10247
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, možnost kombinacije voženj, upoštevanje voznega reda glede na šolski urnik, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, 3000 Celje, za učence OŠ
Zreče in Avtobusni prevozi Lipičnik Rudi,
s.p., Stranice, za učence OŠ Stranice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
opravljanje dnevnih prevozov učencev
po šolskem koledarju za šolsko leto
1999/2000 za OŠ Zreče in OŠ Stranice.
7. Pogodbena vrednost: 14,250.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
48 z dne 18. 6. 1999.
Občina Zreče
Ob-10249
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena, plačilni pogoji, usposobljenost
in sposobnost ponudnika, druge ugodnosti
ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Drago Čerin, s.p., Davča
61, Železniki.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oddan
je le del razpisanih storitev – prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Železniki
na relacijah za podružnico Davča.
7. Pogodbena vrednost: 10,200.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 442,20 SIT/km, 229 SIT/km.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 44-45
z dne 11. 6. 1999.
Občina Železniki
Ob-10250
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
Stari trg pri Ložu, tel.061/707-808, faks
061/707-805.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna usposobljenost ter tehnična opremljenost za izvajanje vseh razpisanih del, cene storitev, dosedanje izkušnje
pri izvajanju razpisanih del, druge ugodnosti
za uporabnike storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AVE, pogrebne storitve Lovšin N., Trgovina pogrebne opreme, prevozi
pokojnikov, ostale pogrebne storitve, Goriča vas 9a, Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Loška dolina.
7. Pogodbena vrednost: najemnina za
enojni grob do 2m2 je 1.700 SIT, najemnina za dvojni grob od 2,01 m2 do 5 m2 je
2.200 SIT, več kot 5m2 za vsak začeti m 2 je
dodatno še 1.000 SIT.
8. Vrednost del, ki jih bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: po dogovoru.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.
Občina Loška dolina
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Ob-10254
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
Stari trg pri Ložu, tel.061/707-808, faks
061/707-805.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 7. 7.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponujena cena za celoto, reference in ustrezna vozila, fiksnost cene, dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi šoli..
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Integral Notranjska, d.o.o.,
družba za prevoz in turizem, Čabranska 8,
1380 Cerknica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje šolskih prevozov za Občino Loška
dolina.
7. Pogodbena vrednost: 73.125 SIT
dnevno.
8. Vrednost del, ki jih bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: po dogovoru.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.
Občina Loška dolina
Št. 01035
Ob-10251
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: za revidiranje letnih računovodskih izkazov Pošta Slovenije, d.o.o., in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov Pošte
Slovenije, d.o.o., - Pošta banka Slovenije,
d.d., ter Pošta Slovenije, d.o.o., - EPPS.
7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,000.000 SIT, 9,000.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 88/99
Ob-10255
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo,
tel.
062/7990-610,
faks
062/7990-619.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): končna cena, plačilni pogoji, reference ponudnika, kvaliteta vozila in druge
ugodnosti ponudnika.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Certus, d.d., Avtobusni promet Maribor,
Potniški promet Ptuj, Ormoška 34/a, Ptuj,
b) Avtoprevozništvo Sadek Alojz, s.p.,
Vegova 8, Kidričevo.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) opravljanje prevozov predšolskih
(mala šola) in osnovnošolskih otrok v Občini Kidričevo v šolskem letu 1999/2002
za relacije prevozov OŠ Cirkovce, OŠ Kidričevo in OŠ Lovrenc na Dr. polju,
b) za opravljanje prevozov osnovošolskih otrok za OŠ Dr. Ljudevita Pivka v
šolskem letu 1999/2002 v Občini Kidričevo.
7. Pogodbena vrednost:
a) 1,073.413 SIT na mesec oziroma
56.495 SIT na dan;
b) 82.080 SIT na mesec oziroma 4.320
SIT na dan.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 1,073.413 SIT na mesec oziroma
56.495 SIT na dan,
b) 82.080 SIT na mesec oziroma 4.320
SIT na dan.
11., 12.
Občina Kidričevo
Št. 400-02-11/99
Ob-10451
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik, ki je v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje
naloge.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV Nizke in vodne gradnje, d.d., Lava 11, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Savinja Laško – ukrepi za povečanje poplavne varnosti – PGD.
7. Pogodbena vrednost: 8,820.280 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,906.308 SIT, 8,820.280 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-16/99
Ob-10452
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b in Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): ponudnik, ki je v postopku ocenjeva-

nja dosegel najvišje število točk, je izbran kot
najugodnejši ponudnik za izvajanje naloge.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ureditev Selške Sore skozi Železnike – idejni
projekt in delno PGD.
7. Pogodbena vrednost: 8,485.760 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,827.539 SIT, 8,485.760 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

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
Št. 6482/720-1362/12916 Ob-10314
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 34 z dne 16. 7.
1999 je ugotovila, da je edini možni dobavitelj pomožnih kontrolnih ventilov proizvajalec COPES-VULCAN.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: COPES-VULCAN, INC. Martin & Rice Avenue 9843, Lake City, Pennsylvania 16423, USA.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup pomožnih kontrolnih ventilov napajalne vode.
7. Pogodbena vrednost: 23,370.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6501-1361/12915
Ob-10315
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško,d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda uradnemu zastopniku tuje firme proizvajalca “Rockbestos” firmi “PGS”, ker
je “Rockbestos” edina firma sposobna za
proizvodnjo kablov v klasi in verificirana kot
edina na podlagi zahtevanih predpisov v nuklearnih elektrarnah.
3. Datum izbire: 11. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in varnostni razred.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: “PGS” 2146 Flinstone Dr.,
Tucker, Georgia 30085-0125, USA.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razne vrste kablov v nuklearnih elektrarnah – 1 komplet.
7. Pogodbena vrednost: 8,765.618,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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
Št. 012-1/99-13
Ob-10360
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika - javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cene, plačilni in kreditni pogoji,
reference, garancija, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Rudis - Poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.d. Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na dokončanju OŠ
Rečica ob Savinji.
7. Pogodbena vrednost: 304,375.432
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 407,545.562 SIT; 285,600.000 SIT .
11.
12. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 36/99 z
dne 14. 5. 1999.
Občina Mozirje

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-10342
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lendava, Rudarska 1, 9220 Lendava.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: gre za
svetovalno in nestandardno intelektualno
storitev, kjer predmeta naročila kakor tudi

Št.
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izvedbo le-te ni možno podrobno določiti
brez sodelovanja izvajalca. Zaradi zgoraj navedenega se oddaja javnega naročila izvede z neposredno pogodbo po zakonu o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97, 8. točka prvega odstavka 55. člena).
3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija je ugotovila,
da je izbrani najugodnejši ponudnik iz naslednjih razlogov:
– najugodenjše reference na tovrstnih ali
podobnih delih;
– angažiranje ustreznih podizvajalcev;
– najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IRGO, Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje, 1000 Ljubljana,
Slovenčeva 93.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov Republike Slovenije. Celovita rešitev
s tehničnega, okoljevarstvenega, kadrovsko-socialnega in finančno-ekonomskega vidika. Program obsega 40 MM.
7. Pogodbena vrednost: 56,056.000
SIT plus DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 30,830.800 SIT plus DDV.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,273.480 SIT plus DDV, 56,056.000
SIT plus DDV.
11.
Nafta Lendava, d.o.o.
Št. 400-03-09/99
Ob-10453
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik je oddal nadaljevanje del pozvanemu
ponudniku oziroma izvajalcu predhodne faze del, ki na podlagi dosedaj opravljenega
dela in razpoložljivega strokovnega kadra
lahko edini in v celoti izvaja nadaljevanje
raziskovalne naloge.
3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: naloga se
izvaja skupaj in z izvjalcem teh raziskav na
avstrijski strani z “Institut fur Hydrogeologie
und Geothermie, Joanneum Research” iz
Gradca, na podlagi programa 3-letnih raziskovalnih del, dogovorjenih na 15. seji delovne skupine “Zaloge pitne vode v Karavankah” na sestanku 26. 2. 1998 v Celovcu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geološki zavod Slovenije,
Dimičeva 14, 1001 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovne podlage za varovanje vodnih
virov v Karavankah na območju med Zahodno Košuto, Jezerskim in Koprivno”
II. zaključna faza.
7. Pogodbena vrednost: 6,638.301 SIT.
8., 9., 10., 11.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik
je oddal konkretno izvajanje del pozvanemu
ponudniku, ki na podlagi dosedaj opravljenega dela in razpoložljivega strokovnega kadra lahko edini v celoti in po vsebinah izvaja
tovrstne specifične strokovne naloge.
3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: naloge v
okviru posameznih vsebin imajo značaj javnih strokovnih del, katerih namen je strokovno servisiranje države za zagotavljanje
nemotenega opravljanja dejavnosti na področju gospodarjenja z vodami in vodnim
prostorom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., 1115 Ljubljana, Hajdrihova 28.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: strokovne naloge javne vodnogospodarske
službe s področja gospodarjenja z vodami in vodnim prostorom v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 3,791.935 SIT.
8., 9., 10., 11.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
Št. 133-009/99
Ob-10480
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Airsys Gesellschaft für Air
Traffic Management Systeme mbH, Robert
– Bosch – Straße 25, 63225 Langen, Federal Republic of Germany.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: šolanje treh kandidatov tehničnega osebja za vzdrževanje Watchman radarja.
7. Pogodbena vrednost: 185.000 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

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

Popravek
Št. 400-03-08/99
Ob-10455
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

Št. 010
Ob-10507
V javnih razpisih za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za:
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- živila in material za prehrano in
- izdelke za vzdrževanje higiene, čistila
in izdelke za osebno higieno,
objavljenima v Uradnem listu RS, št.
67-68 z dne 20. 8. 1999, Ob-9912 in
Ob-9913, se v 4.(b) točki datum popravi in
se pravilno glasi:
4. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo do 15. 9. 1999, vsak
delovnik med 11. in 13. uro.
Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad
Popravek
Ob-10585
V javnem razpisu za nabavo računalniške opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999, Ob-10065,
se točka 5.(a) popravi in se pravilno glasi:
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 9. 1999 do
12. ure.
Zavod RS za transfuzijo krvi,
Ljubljana
Št. 178/99
Ob-10316
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana, tel. 061/302-112, faks
061/302-905.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema po
naslednjih skupinah:
1. strežniki – 12,500.000 SIT,
2. delovne postaje – 12,000.000 SIT,
3. TFT ekrani – 2,000.000 SIT,
4. predelava starih računalnikov –
7,000.000 SIT,
5. prenosni računalniki – 700.000 SIT,
6. tiskalniki – 10,800.000 SIT.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
celotnega naročila znaša 45,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava blaga v letu 1999 in 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Lekarna Ljubljana, Služba
za AOP in IS, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ki jih ponudnik
plačapred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR št. 50101-603-45730, ali na blagajni na sedežu naročnika (med 8. in 12. uro).
Ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, tel., faks ter ime in
priimek kontaktne osebe.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 9. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Lekarna Ljubljana, Ul. Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Lekarne
Ljubljana, Ul. Stare pravde 11, Ljubljana.
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7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s pisnim sklepom v 30 dneh
po izteku roka za prijavo na javni razpis.
10.
Lekarna Ljubljana
Ob-10548
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa 061/178-55-79.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo, pohištvo za opremo službenih stanovanj in
druga oprema.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
130,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave oziroma priznanja sposobnosti: od 20. 10. 1999 do
19. 10. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Glavna pisarna Mojca Gregorič,
številka telefona 061/178-55-89, številka
telefaksa 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999, vsak
delovni dan od 9.30 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije se
ne plača.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
7. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
9. Merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora

predložiti ponudnik glede izpolnjevanja pogojev:
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (do
140 točk),
2. plačilni pogoji (do 6 točk),
3. rok izvedbe del (do 20 točk),
4. garancijski rok (do 12 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (do 4 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,5.
6. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in obravnavano ponudbeno ceno, ki se
pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,5, tako
dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Pri določitvi najnižje ponudbene cene
se upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile
izločene po izločitvenih kriterijih, s tem, da
se ponudbe z neobičajno nizko ceno obravnavajo po določilih četrtega in petega odstavka 39. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).
Ponudba kateri bo priznana sposobnost dobave pisarniškega pohištva,
pohištva za opremo službenih stanovanj in
druge opreme je tista ponudba, ki po vseh
vrednotenjih skupaj doseže najmanj
100 točk.
10. Datum, do katerega bodo prijavljeni
ponudniki s pisnim sklepom obveščeni o
izidu javnega razpisa: 15. 10. 1999.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Danica Lašič tel. 061/178-54-50, vsak delavnik od
9. do 10. ure.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 51/99
Ob-10549
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkušci,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno
kisana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto,
suho in ostalo sadje,
15. dietetski in posebni izdelki
za celiakijo in fenilketonurijo,
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16. drugi dietetski in posebni izdelki,
17. splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. mleko in mlečni izdelki:
60,280.000 SIT,
2. meso in drobovina:70,510.000
SIT,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki: 21,310.000 SIT,
4. mesni izdelki: 34,470.000 SIT,
5. ribe in mehkušci: 5,460.000
SIT,
7. olja in maščobni proizvodi:
13,200.000 SIT,
8. moke, zdrobi, testenine:
8,800.000 SIT,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki: 26,330.000 SIT,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki: 2,620.000 SIT,
11. zelenjava sveža in naravno kisana: 25,550.000 SIT,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno:
11,010.000 SIT,
13. sadje domače: 12,780.000 SIT,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje: 4,360.000 SIT,
15. dietetski in posebni izdelki za
celiakijo in fenilketonurijo: 200.000 SIT,
16. drugi dietetski in posebni izdelki: 480.000 SIT,
17. splošno prehrambeno blago:
58,190.000 SIT.
skupaj: 355,570.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999. (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486–za razpisno dokumentacijo s pripisom za Živila in
material za prehrano.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 4. 10. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Kirurške stolpnice–Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
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– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: Uradni list RS, št. 43, z
dne 4. 6. 1999, Ob-4686
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1/99
Ob-11550
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: farmacevtse surovine, enteralna prehrana, čaji in otroška hrana
1. farmacevtske surovine,
2. enteralna prehrana, čaji in otroška hrana.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. farmacevtske
surovine:
17,900.000 SIT,
2. enteralna prehrana, čaji in otroška
hrana: 12,800.000 SIT,
skupaj: 30,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 - za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Farmacevtske surovine, enteralna prehrana, čaji in otroška hrana.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 30. 9. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nastrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto pa morajo ob dvigu razpisne
dokumentacije od naročnika zahtevati disketo s podatki za vnos cen.
10.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 2/99
Ob-10551
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reagenti in kemikalije:
1. reagenti in kemikalije-centralni laboratorij,
2. reagenti-patologija,
3. reagenti in kemikalije-nuklearna
medicina,
4. reagenti in kemikalije-citogenetski laboratorij,
5. reagenti in kemikalije-citološki laboratorij,
6. reagenti in kemikalije-IVF laboratorij,
7. transfuzijski reagent.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. reagenti in kemikalije-centralni laboratorij: 113,100.000 SIT,
2. reagenti in kemikalije-patologija:
4,600.000 SIT,
3. reagenti in kemikalije-nuklearna medicina: 43,200.000 SIT,
4. reagenti in kemikalije-citogenetski laboratorij: 2,800.000 SIT,
5. reagenti in kemikalije-citološki laboratorij: 120.000 SIT,
6. reagenti in kemikalije-IVF laboratorij:
4,700.000 SIT,
7. transfuzijski reagent: 108,900.000
SIT,
skupaj: 277,420.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486-za razpisno dokumentacijo, s pripisom za Reagente in kemikalije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
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Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 30. 9. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto morajo ob dvigu razpisne dokumentacije od naročnika zahtevati disketo
s podatki za vnos cen.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 43, z dne 4.
6. 1999, Ob-4685
11.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3/99
Ob-10552
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: transfuzijski potrošni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila: transfuzijski potrošni material: 28,780.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev.: 51800-603-33486-za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za
Transfuzijski potrošni material.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
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in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 22. 9. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto morajo ob dvigu razpisne dokumentacije od naročnika zahtevati disketo
s podatki za vnos cen.
10.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 4/99
Ob-10553
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obvezilni material in
osebna zaščitna sredstva:
1. sterilni in nesterilni obliži, obloge, trakovi, kompresice,
2. povoji, sponke, mrežice in gotovi povoji,
3. gaza, izdelki iz gaze (komprese, seti, vatiranci, tamponi),
4. staničevina, vata, damski vložki, palčke higienske,
5. inkontinenca (plenice odrasle,
podlage posteljne),
6. otroške hlačne plenice in
slinčki,
7. operacijski program (seti, folije, pregrinjala, prevleke, rjuhe),
8. OP krtače,
9. rokavice zaščitne, gumi naprstniki,
10. rokavice gospodinjske in
bombažne,
11. termoizolacijska sredstva izdelana iz PE folije, antitromb. nogavice,
12. zaščita za kemoterapijo,
13. ščitniki protidekubitusni.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. sterilni in nesterilni obliži, obloge, trakovi, kompresice: 52,550.000 SIT,
2. povoji, sponke, mrežice in gotovi
povoji: 37,900.000 SIT,

3. gaza, izdelki iz gaze (komprese,
seti, vatiranci, tamponi): 80,750.000 SIT,
4. staničevina, vata, damski vložki,
palčke higienske: 12,680.000 SIT,
5. inkontinenca (plenice odrasle,
podlage posteljne): 16,600.000 SIT,
6. otroške hlačne plenice in slinčki:
4,600.000 SIT,
7. operacijski program (seti, folije,
pregrinjala, prevleke, rjuhe): 24,190.000
SIT,
8. op krtače: 4,420.000 SIT,
9. rokavice zaščitne, gumi naprstniki: 34,560.000 SIT,
10. rokavice gospodinjske in bombažne: 920.000 SIT,
11. termoizolacijska sredstva izdelana iz PE folije, antitromb. nogavice:
2,700.000 SIT,
12. zaščita za kemoterapijo:
170.000 SIT,
13.
ščitniki
protidekubitusni:
1,890.000 SIT.
skupaj: 273,930.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev.: 51800-603-33486-za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Obvezilni material in osebna zaščitna sredstva.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 30. 9. 1999, ob 12.30 uri, 16 etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– da proti ponudnikom ni uveden postopek poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nastrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za
vnos cen, dostopne na internetu. Gesla
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za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto pa morajo ob dvigu razpisne
dokumentacije od naročnika zahtevati disketo s podatki za vnos cen.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, štev.: 43, z dne
4. 6. 1999, Ob-4685.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 12/99
Ob-10554
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: srčni stimulatorji defibrilatorji s priborom.
(c) Ocenjena vrednost naročila: srčni
stimulatorji in defibrilatorji s priborom:
176,370.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev.: 51800-603-33486-za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Srčni stimulatorji in defibrilatorji s priborom.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. 10. 1999, ob 14. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nastrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom ter ostali pogoji
določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Št.

69-70 / 27. 8. 1999 / Stran 4367

Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto morajo ob dvigu razpisne dokumentacije od naročnika zahtevati disketo s
podatki za vnos cen.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 43, z dne
4. 6. 1999, Ob-4685
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 8/99
Ob-10555
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks: 062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dializni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila: dializni
material: 76,090.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev.: 51800-603-33486-za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Dializni material.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. 10. 1999, ob 12.30 uri, 16. etaža
Kirurška stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto morajo ob dvigu razpisne dokumentacije od naročnika zahtevati disketo
za vnos cen.
10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 7/99
Ob-10556
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šivalni material in mehanski šivi:
1. šivalni material, mehanski šivi, endoskop. instr. in kardiok. mat.,
2. potrošni material za instrumente.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. šivalni material, mehanski šivi,
endoskop. instr. in kardiok. mat.:
84,250.000 SIT,
2. potrošni material za instrumente:
4,860.000 SIT,
skupaj: 89,110.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev. 51800-603-33486-za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Šivalni material in mehanski šivi.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. 10. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudbeniki (pravnimi ali fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto morajo ob dvigu razpisne do-
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kumentacije od naročnika zahtevati disketo
s podatki za vnos cen.
10.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 6/99
Ob-10557
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sanitetni material, medicinski
pripomočki za diagnostiko in vitro:
1. sanitetni material,
2. medicinski pripomočki za
diagnostiko in vitro.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. sanitetni material: 2,860.000
SIT,
2. medicinski pripomočki za diagnostiko in vitro: 13,960.000 SIT,
skupaj: 16,820.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486-za razpisno dokumentacijo, s pripisom za Sanitetni material, medicinski pripomočki za diagnostiko in vitro.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 9. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 22. 9. 1999, ob 12.30, 16. etaža Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedena v razpisni dokumentaciji.
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Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto morajo ob dvigu razpisne dokumentacije od naročnika zahtevati disketo
s podatki za vnos cen.
10.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 5/99
Ob-10558
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sredstva za dezinfekcijo.
(c) Ocenjena vrednost naročila: sredstva za dezinfekcijo: 30,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev.: 51800-603-33486-za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za
Sredstva za dezinfekcijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 28. 9. 1999,
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. 10. 1999, ob 9. ure, 16. etaža
Kirurška stolpnica - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
ter ostali pogoji v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za dostop so navedema v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki, ki niso priključeni na elektronsko pošto moraja ob dvigu razpisne dokumentacije od naročnika zahtevati disketo
s podatki za vnos cen.
10.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih
Ob-10253
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, 484822, 441-800.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ugotavljanje sposobnosti za izvajalca za izdelavo in dobavo
vertikalne prometne signalizacije za potrebe vzdrževanja vertikalne prometne
signalizacije in obnovitvenih del na občinskih cestah v pristojnosti Mestne občine Celje.
3. Kraj izvedbe: občinske javne ceste v
Mestni občini Celje.
4.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 9. do 10. 9.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazati je potrebno 5.000
SIT na št. žiro računa 50700-6309010105, sklic: 00 714100, “za ugotavljanje sposobnosti znak 99”.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 9. 1999 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 1999 ob 9. uri.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob
oddaji dela, izvedbi storitve ali prodaji blaga
skleneta pogodbeni stranki: Mestna občina
Celje in usposobljeni ponudnik.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– popolnost dokumentacije,
– reference ponudnika,
– rok dobave,
– garancijski rok,
– skladnost izdelave vertikalne prometne signalizacije s predpisanimi pogoji,
– ustreznost detajlov pritrditev vertikalne
prometne signalizacije za obremenitev z vetrom,
– ustrezna statična presoja vertikalne
prometne signalizacije za obremenitev z vetrom,
– ustrezna potrdila in poročila za vertikalno prometno signalizacijo v skladu z zahtevami teh navodil,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– ustrezna kapaciteta proizvodnje vertikalne prometne signalizacije,
– sprejemljivi roki dobave vertikalne prometne signalizacije.
10., 11.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Javni razpisi
Dopolnitev
Ob-10491
Na podlagi poslovnega načrta Garancijskega sklada za Gorenjsko, pravil o delovanju Garancijskega sklada za Gorenjsko
ter sklepa nadzornega sveta objavlja BSC
– Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj,
Garancijski sklad za Gorenjsko (v nadaljevanju BSC GS) v sodelovanju z naslednjimi

Partner v projektu
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bankami, ki poslujejo na Gorenjskem:
A banka, d.d., Gorenjska banka, d.d., SKB
banka, d.d., Slovenska hranilnica in posojilnica, p.o., Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Krekova banka, d.d.
javni razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
gospodarstva na področju naslednjih
gorenjskih občin: Mestna občina Kranj,
Občina Škofja Loka, Občina Železniki,
Občina Gorenja vas–Poljane, Občina
Žiri, Občina Naklo, Občina Radovljica,
Občina Bled
Točka 1: Predmet razpisa se dopolni,
tako, da se glasi:
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
285,000.000 SIT in garancij v skupni višini
665,000.000 SIT, katere bo BSC GS dodeljeval lahko v višini 50% od celotne vrednosti posameznega kredita.
Sredstva, s katerimi razpolagajo posamezne gorenjske občine so naslednja:

Kvota kreditov

Kvota garancij

(v SIT)

(v SIT)

Skupaj ugodnejši
kreditni potencial
(v SIT)

196,000.000

280,000.000

280,000.000

400,000.000

42,000.000
7,000.000
7,000.000
70,000.000
14,000.000
7,000.000
7,000.000
7,000.000

60,000.000
10,000.000
10,000.000
100,000.000
20,000.000
10,000.000
10,000.000
10,000.000

28,000.000
665,000.000

40,000.000
950,000.000

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
vložek v projekt 80,000.000 SIT
Mestna občina Kranj
84,000.000
Medobčinski sklad za razvoj obrti
in podjetništva Škofja Loka (Občine Škofja
Loka, Žiri, Železniki, Gorenja vas–Poljane,
Območna obrtna zbornica Škofja Loka) 120,000.000
Občina Naklo
Združenje podjetnikov Naklo
18,000.000
Občina Radovljica
3,000.000
Občina Bled
3,000.000
Občina Žiri
30,000.000
Območna obrtna zbornica Kranj
6,000.000
Območna obrtna zbornica Tržič
3,000.000
Območna obrtna zbornica Radovljica
3,000.000
Območna obrtna zbornica Jesenice
3,000.000
GZS –Območna zbornica za
Gorenjsko Kranj
12,000.000
Skupaj
285,000.000
Točka 6: Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije se v drugem odstavku dopolni:
–z zbirnim mestom: GZS – Območna
zbornica za Gorenjsko Kranj, Bleiweisova
c. 16, Kranj (Jadranka Švarc tel.
064/362-320).
–tako da se pri zbirnem mestu: Medobčinski podjetniški center Škofja Loka,
Spodnji trg 2, Škofja Loka (Stanka Jugovic,
tel: 064/6560211) doda pred besedilo:
Območna obrtna zbornica Škofja Loka.
BSC – Poslovno podporni
center d.o.o. Kranj,
Garancijski sklad Gorenjske
Št. CRP-409/99
Ob-10415
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in
34/98), na podlagi odredbe o načinu od-

dajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/98), ter na podlagi 1. člena uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99, 11/99, 12/99,
16/99, 22/99, 34/99, 36/99 in 40/99)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavljata
razpis raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
Zemlja (Kmetijstvo in podeželje)
za leto 1999 s tematskim naslovom
“Evropa III.“
I. Uporabniki proračunskih sredstev: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Mini-

strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru ciljnega raziskovalnega programa CRP Zemlja, zato cilji razpisa izhajajo iz obstoječega strateškega dokumenta
navedenega področja. Osnovni namen razpisa je predvsem pridobiti raziskovalno podporo za:
– priključevanje Slovenije Evropski uniji
na področju, ki ga resorno pokriva Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– za zagotavljanje ciljev Strategije razvoja slovenskega kmetijstva in Reforme kmetijske politike,
– in reševanje drugih razvojnih vprašanj
slovenske pridelave hrane ter razvoja podeželja.
Razpisane teme (sklopi) v okviru ciljnega
raziskovalnega programa
1. Raziskave v podporo pristopnega prilagajanja in pripravo pogajalskih izhodišč
Prednostne vsebine raziskav
1.1. Posledice prevzema EU kriterijev
za podporo investicijam na kmetijo oziroma
utemeljitev za uvajanje nacionalno specifičnih kriterijev (zahtev za derogacijo/prilagoditvena obdobja, priporočila za predpristopno politiko na tem območju) in kriteriji za
območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko
pridelavo.
1.2. Ekonomske posledice prevzema veterinarsko sanitarnih pravil EU.
1.3. Proizvodno ekonomski učinki prevzema kompenzacijskih plačil in kvot za slovensko kmetijstvo.
1.4. Organizacije proizvajalcev po kriterijih EU, možnosti organiziranja, trženjske
vsebine, pravni okvirji, strategije delovanja.
1.5. Študija vpliva ključnih ekonomskih,
socioloških in socialnih dejavnikov na odločanje mladih kmetov za kmetovanje v pogojih gospodarjenja v obdobju intenzivnega prilagajanja slovenskega gospodarstva in še
posebej kmetijstva odprtemu trgu in vstopu
v EU z opredelitvijo ključnih ukrepov za odpravo ovir.
1.6. Razvoj in zasnova preverjanja kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov kot
tudi zgraditve sistema nacionalnih referenčnih in drugih imenovanih preskusnih laboratorijev za področje uradne kontrole primerljive zakonodaje EU.
Cilji:
– opis in ocene pravnih in tehničnih posledic prevzema posameznih delov acquisa
ter primerjave z ukrepi slovenske kmetijske
politike,
– ocene ekonomskih posledic za prevzem ukrepov (delež upravičencev, prihodki
kmetov, proračun države) ter drugih subjektov vključenih pri prilagajanju (podjetja, ...),
– ocena ekonomskih posledic za druge
subjekte, vključene pri prilagajanju (podjetja...) in poskus splošne ocene posledic
(kvantitativne in kvalitativne),
– raziskovalne podpore za pripravo pogajalskih izhodišč.
2. Kmetijstvo, učinkovitost in okolje
A) Kmetijski sistemi
Prednostne teme
2.1. Izboljšave pomembnih lastnosti
kmetijskih rastlin in domačih živali s poudarkom na kakovosti in prilagojenosti zahtevam okolja.
Varstvo in izboljšava genetske raznovrstnosti v kmetijstvu.
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2.2. Razvoj tehnoloških postopkov v
kmetijski pridelavi, prireji in predelavi, ki
omogočajo boljšo gospodarnost in prispevajo k boljši kakovosti in konkurenčnosti
kmetijskih proizvodov in živil (tehnologije pridelovanja poljščin, krmih rastlin, vrtnin, sadja, vinske trte, industrijskih rastlin, zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin, travništvo in
pašništvo, prehrana rastlin, reja domačih živali, prehrana domačih živali, kmetijska tehnika, in gradnja kmetijskih objektov, predelava kmetijskih pridelkov in proizvodov živinoreje):
– konvencionalni sistemi kmetovanja:
proizvodni sistemi za poljščine in živali z
optimalno proizvodnjo visoko kakovostnih
proizvodov, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih značilnosti,
– sistemi organskega kmetovanja: rešitve za prehod na take sisteme in sredstva za
premagovanje obstoječih ovir, podpora ugotavljanju in nadzoru vključno s sledljivostjo,
tržna analiza, strategije za višje proizvodne
vrednosti, razvoj tehničnih in gospodarskih
referenc in podpora EU zakonodaji,
– sistemi integrirane pridelave: proizvodni sistemi z optimalno proizvodnjo visoko
kakovostnih proizvodov, ki po možnosti uporabljajo naravne mehanizme uravnavanja in,
kjer je ustrezno, proizvode z izboljšanim genetskim materialom ter tako znižujejo stopnje kemičnih vložkov.
2.3. Razvoj tehnologij, usmerjenih v varovanje naravnih virov (tla, podtalnica, vodotoki, zrak, genski viri) s poudarkom na rešitvah, ki omogočajo izpolnjevanje zakonsko
predpisanih in drugih obveznosti, ki sledijo
mednarodnim sporazumom.
Cilji:
– razvoj novih in učinkovitejših kmetijskih
sistemov in orodij za njihovo podporo, vključevanje tudi novih poljščin,
– izboljšanje metod za ohranitev in analize genskega materiala ob sočasni koordinaciji med EU in mednarodnimi ravnemi,
– raziskave naj se osredotočijo na celoten proizvodni proces, ter povezujejo gospodarsko konkurenčnost, optimalno rabo
vložkov, etološke kriterije, kakovost in varnost proizvoda, zaščito in izboljšavo okolja,
krajine in habitata ter racionalno uporabo tal
in vode, ob upoštevanju zaposlovanja,
– trajnostno gospodarjenje z zemljišči,
ohranjanje rodovitnosti tal in ohranjanje biološke raznovrstnosti s podporo novim in obstoječim kmetijskim surovinam za neprehranske namene s posebnim razvojnim potencialom.
B) Zdravje rastlin in informacijski sistem
2.4. Razvoj metod in orodij za namene
odkrivanja, kategoriziranja, diagnoze, kontrole in nadzora karantenskih organizmov,
škodljivih organizmov in organizmov, ki se
jih težko nadzoruje, ter tistih, ki ogrožajo
prost pretok blaga in storitev.
2.5. Uvajanje okoljsko prijaznejših metod zaščite in alternativnih metod za nadomestno uporabo nekaterih fitosanitarnih proizvodov, ki so bili, ali bodo ravnokar umaknjeni iz trga.
Cilji:
– razvoj ustreznih diagnostik in metod
testiranja,
– uvajanje tehnologij s čim manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter isto-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

časna prilagoditev drugih ukrepov varstva
rastlin,
– vpeljava metod za izdelavo ocene nevarnosti škodljivih organizmov,
– vzpostaviti ustrezen sistem stalnega
spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v
državi v skladu z uresničevanjem obveznosti do EU in drugimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi.
2.6. Povezava in nadgradnja informacijskih sitemov na področju varstva rastlin.
Cilji:
– postavitev sistema povezav obstoječih
informacijskih baz in sistemov ter njihova
nadgradnja v skladu z informacijskimi sistemi EU na tem področju, da je zagotovljena
možnost povezav z njimi,
– razvoj ustreznega načina prostorskega prikazovanja podatkov,
– priprava meril in podlag za prostorski
prikaz pojavnosti in prognoze škodljivih organizmov.
3. Kmetijski pridelki in živilski proizvodi,
konkurenčnost in kakovost
Prednostne vsebine raziskav
3.1. Razvoj postopkov za proizvodnjo
živil z zaželjenimi lastnostmi in možnostmi
razvoja v živilski industriji. Uporaba v Sloveniji pridelanih surovin. Izboljšave postopkov,
surovin s ciljem višje kakovosti in učinkovitejše prodaje. Tudi druge oblike znanstvene
podpore razvoju živilske tehnologije, optimiranje sedanjih in razvoj novih proizvodnih
procesov v skladu s potrebami potrošnikov,
standardi kakovosti EU, ekonomsko učinkovitostjo postopkov, diverzifikacijo proizvodov, okoljevarstveno primernost.
3.2. Študij dejavnikov in kriterijev kakovosti pri različnih proizvodnjah agroživilskih
proizvodov. Razvoj metod, tehnologij in indikatorjev za merjenje in uravnavanje vseh
kazalcev kakovosti (fiziološki, senzorični,
zdravstveni, tehnološki,...) s posebnim ozirom na harmonizacijo s standardi EU.
3.3. Analize posamenih trgov proizvodov visoke kakovosti v povezavi s pričakovanji potrošnikov, naravnimi in regionalnimi
danostmi in prednostmi in v luči zakonodaje
EU (geografsko poreklo, blagovne znamke,
specifični certifikati, biološka pridelava
hrane).
3.4. Možnosti povečanja porabe domačih kmetijsko, živilskih proizvodov vrhunske
kakovosti. Opredelitev in razvoj novih diverzificiranih kmetijskih in živilskih proizvodov
ter tržnih niš z opredelitvijo in optimiranjem
tehničnih in ekonomskih proizvodnih okvirjev s posebnim poudarkom na ekonomski
učinkovitosti in varstvu okolja.
3.5. Razvoj in podpora preskušanju (postopki in metode) za določanje kakovosti
živil. Biološki, fizikalno-kemijski, senzorični,
mikrobiološki, ekonomski, okoljevarstveni in
drugi vidiki.
Cilji:
– raziskovalne podpore usposobitvi in
povečanju učinkovitosti ter izgradnji proizvodno-predelovalnih verig, v katerih bodo
domače kmetijske surovine v obliki visoko
kakovostnih živilskih izdelkov našle pot do
domačega in evropskega kupca,
– razvoj ustreznih tehnologij za majhno
proizvodnjo kmetijskih izdelkov, predelanih
na kmetiji, na skupno podporo proizvodnim
vejam, ki proizvajajo “kakovostne proizvo-

de“, kot to določa zakonodaja Skupnosti,
vključno z izvajanjem koncepta “skupne kakovosti“ po vsej proizvodni in tržni verigi.
– povečevanje konkurenčne sposobnosti živilske industrije,
– razvoj novih biotehnoloških znanj,
– razvoj in prenos standardov, pomembnih
za dvig kakovosti in vključitev v skupnih trg,
– podpora raziskavam s področja kakovosti in varnosti živil za prehrano ljudi v smislu zaščite porabnikov,
– razvoj preskusnih postopkov in analitike živil kot osnova za vrednotenje kakovosti
in varnosti živil,
– uvajanje merilno sledljivih preskusnih
metod pri proučevanju živil in ugotavljanju
njihove ustreznosti s predpisi in oznakami.
4.Večnamenskost kmetijstva.
Prednostne vsebine raziskav
4.1. Ocene posledic sprejetega koncepta regionalne politike na celovit razvoj podeželja s poudarkom na analizi posledic za
kmetijski sektor.
4.2. Analiza programa in projektov Celostnega razvoja podeželja (CRPOV) z vidika razvojne politike podeželja EU in koncipiranje nadaljnjega delovanja tega programa v luči prilagajanja in prevzema vsebine
in mehanizmov strukturne politike EU.
4.3. Problem opuščanja rabe kmetijskih
površin. Identifikacija nazadujočih območij
na ravni države z opredelitvijo vzrokov in
vrste procesov. Koncept ukrepov in razvoj
tehnologij za preprečevanje zaraščanja. Detaljne vzorčne študije procesov, dejavnikov
in možnosti obvladovanja.
4.4. Pomen kmetovanja za obstoj kulturne dediščine na podeželju, analiza možnih
ukrepov.
4.5. Vloga pluriaktivnosti v ekonomski
diverzifikaciji podeželja: ocena potenciala
za razvoj dopolnilnih dohodkovnih virov
kmečkih gospodarstev - oblike dopolnilnih
dejavnosti in njihova vloga v razvoju podeželja - pomen nekmetijskih dohodkovnih virov v ekonomskem in socialnem statusu
kmečkih gospodinjstev, priporočila razvojni
politiki.
Cilji:
– empirična utemeljitev problemov in
strokovne podlage za načrtovanje in izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj podeželja,
– ohranjanje kulturne krajine,
– z nadaljnimi raziskavami podrobno obdelati ekonomske posledice procesa
opuščanja in zaraščanja kmetijskih površin,
predvsem v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami,
– podpora razvoju tehnologij na območjih, občutljivih za zaraščanje,
– podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, ekonomskemu povezovanju ponudbe in
vzpodbujanju povpraševanja produktov te
dejavnosti, izboljšanju dohodkovnega položaja kmetij, dodatnim možnostim zaposlovanja.
Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
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in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).
b) Predloge projektov ocenjuje programski svet za ciljne raziskovalne programe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi predhodno izdelane ocene ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih skupin,
ki jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za
izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi projektov, ki bodo:
– s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po razpisanih temah,
– ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,
– ki bodo prikazali uporabne pričakovane rezultate.
III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za izvedbo programa namenjata naročnik in sofinancer je 60,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe projektov v okviru razpisanih tematskih sklopov je od 6 do praviloma 24 mesecev glede na program predloženega projekta.
V. Prijava na razpis mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 20. 9. 1999 do 14. ure.
VI. Odpiranje prijav bo 21.9. ob 12. uri v
sejni sobi Ministrstva za znanost in tehnologijo (v drugem nadstropju), Trg OF 13, Ljubljana.
VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 20 dni od dneva odpiranja.
VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost, Trg OF 13, Ljubljana.
Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj - Razpis za CRP Zemlja “ morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
IX. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13 Ljubljana,
telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jana Erjavec, Dunajska 56, 58, Ljubljana, telefon 17-89-123.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo in
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-10559
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenija
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v
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zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. 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 objavlja Občina Gornja Radgona
javni razpis
za izbiro izvajalca za čistilno napravo v
Gornji Radgoni
Izvedbo del sofinancira Evropska komisija iz sredstev PHARE, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 1997 št. SL-9702.05.01. Na razpis se
lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske unije in iz držav, prejemnic sredstev programa
Phare. Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba zadrževalnega bazena B1 in dostopne ceste do lokacije
čistilne naprave. Dolžina ceste je 150 m,
zadrževalni bazen pa ima volumen 270 m3.
Lokacija del je Gornja Radgona.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pričetka del je največ 28 dni po podpisu pogodbe, predvideni rok dokončanja del pa
31. maj 2000.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zadostijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:
– letni promet gradbenih del v letih
1996/1998 mora znašati najmanj 600.000
EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih dveh letih na vsaj štirih projektih, pri
katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki
so po naravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli;
– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% vrednosti njegove ponudbe v EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku pridobijo pri Vodnogospodarskem Inštitutu, Hajdrihova 28,
1015 Ljubljana, tel: +386-61-1775 329,
fax: +386-61-1264 162, Ljiljana Smiljić ali
Igor Kovačič, tel. +386-61-1775 306, po
vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR na
ŽR št. 50106-601-263398 (za plačila v tolarski protivrednosti) ali na ŽR št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri Novi
LB d.d. (za plačila v tuji konvertibilni valuti) s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo za Čistilno napravo Gornja Radgona«.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od 30. avgusta 1999 dalje
vsak delavnik od 9. do 11. ure. Za vse
dodatne informacije sta pooblaščena Ljiljana Smiljić, tel. +386-61-1775 329,
fax:+386-61-1264 162 in Igor Kovačič, tel.
+386-61-1264 162. Za ponudnike bo,
pred ogledom kraja gradbišča, organiziran
informativni sestanek dne 16. septembra
1999 ob 11. uri zjutraj na naslovu: Občina
Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti najkasneje do 12. oktobra 1999 do
10.30 zjutraj po lokalnem času na naslov:
Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona. Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označene: »Do not open –
for Tender Waste Water Treatment Plant in
Gornja Radgona; Ne odpiraj – Ponudba za
razpis: Čistilna naprava v Gornji Radgoni«.
Odpiranje ponudb bo javno, isti dan, na istem naslovu ob 11. uri po lokalnem času.
Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.
Občina Gornja Radgona
Ob-10588
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS
17/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Municipality of Gornja Radgona announces
Invitation to Tender
for Waste Water Treatment Plant in
Gornja Radgona
The works are co-financed by the European Commission from PHARE funds in the
framework of Phare CBC Programme Slovenia-Austria 1997 No.: SL-9702.05.01.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of the beneficiary countries of the PHARE programme.
Supplies of materials and equipment offered must also originate from those countries.
1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the
selection of the Contractor for the construction of the retaining basin with volume 270
m3 and acceess road to the Waste Water
Treatment Plant with the lenght 150 m. The
location of works is town Gornja Radgona.
In the case Tender’s value exceeds available funds, the Contracting Authority reserves the right to reduce parts of tender
works.
The Works shall start at the latest 28
days after the signing of the Contract and
shall be finalized by 31 May 2000.
2. Procedure and Conditions of the Contract
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The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementation System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The conditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92).
Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– annual turnover in construction works
for the year 1996/1998 of at least EUR
600,000.00;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least four
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last two years;
– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.
All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency.
3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language
may be obtained from the following address
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28,
1015 Ljubljana, phone: +386-61-1775 329,
fax: +386-61-1264 162, Ljiljana Smiljić or
Igor Kovačič, phone +386-61-1775 306
upon payment of nonrefundable fee of
150,00 EUR to the bank account No.
50106-601-263398 (for payment in SIT) or
to
the
bank
account
No.:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova LB
d.d. (for payments in foreign convertible currency) with the notice »For Tender Dossier
Waste Water Treatment Plant Gornja Radgona«.
Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available
from 30 August 1999 on working days from
9:00 to 11:00 hrs. For all additional information please contact the responsible person Ljiljana Smiljić, phone +386-61-1775
329, fax +386-61-1264 162 or Igor Kovačič, phone +386-61-1775306. A clarification meeting and a prior site visit will be held
on 16 September 1999 at 11:00 hrs local
time at the Municipality of Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English language must be delivered by the latest on 12
October 1999 by 10:30 hrs local time to
the address Municipality of Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
The sealed envelope has to be marked »Do
not open – for Tender – Waste Water Treatment Plant Gornja Radgona; Ne odpiraj –
ponudba na razpis Čistilna naprava Gornja
Radgona«. The opening of bids will be public on the same day at 11:00 hrs local time
at the same address. At the opening session one Tenderer’s representative, submitting the power of attorney may participate.
Municipality of Gornja Radgona
Št. 2883-35/99
Ob-10343
Na podlagi 8. člena odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
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ferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavljamo
javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem (v nadaljevanju: ministrstvo) bo sofinanciralo
različne načine promocije enot melega
gospodarstva (udeležba na domačih in
tujih sejmih in ostalih prireditvah, konferencah, srečanjih, priprava promocijskih
gradiv), tako doma kot v tujini v letu
1999, z namenom povečanja promocijskih aktivnosti malega gospodarstva pri
utrjevanju doseženih pozicij in širjenju
področij poslovanja.
Osnovni pogoji in merila: Ministrstvo bo
sofinanciralo do maksimalno 50% stroškov,
ki jih je (oziroma bo) imela enota malega
gospodarstva v času od 15. 11. 1998 do
15. 11. 1999 pri izvajanju promocijskih aktivnosti, ki so namenjene za pospeševanje
razvoja in gospodarske vloge enot malega
gospodarstva. Največja možna vrednost sofinanciranja posamezne enote malega gospodarstva bo maksimalno 500.000 SIT. Na razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po zakonu o gospodarskih družbah.
Prednost na razpisu bodo imele enote,
ki bodo (oziroma so):
– se panožno povezale in skupaj nastopale na strokovnih – specializiranih sejmih v
tujini;
– predstavljale lastne inovativne izdelke,
ki so že v fazi prodaje;
– širile svojo poslovanje na mednarodne
trge;
– pripravljala gradiva za promocije v tujih
jezikih;
– dokazale, da je promocija del njihove
prodajne strategije;
– se povezale med seboj in pripravljale
skupne nastope na sejmih in tujih trgih;
– stroške promocijskih aktivnosti v letih
1998 in 1999;
– opis predmeta, namena in ciljev promocije.
Udeleženec razpisa mora predložiti:
– prijavo na razpis;
– osnovne podatke o podjetju in njegovem poslovanju;
– stroške promocijskih aktivnosti v letih
1998 in 1999;
– opis predmeta, namena in ciljev promocije;
– številko žiro računa enote malega gospodarstva;
– davčno in matično številko enote;
– bilanco uspeha in bilanco stanja za
leto 1998.
3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: na razpolago so sredstva v okvirni višini
25,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračunskega leta.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: komisija

za dodeljevanje srestev za sofinanciranje
promocije malega gospodarstva bo pri
obravnavi upoštevala samo popolne vloge,
ki bodo poslane do 24. septembra 1999
do 12. ure na Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora imeti oznako “Ne odpiraj!
Prijava na javni razpis–sofinanciranje promocije malega gospodarstva”.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo v sredo, 29. septembra 1999, ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Odpiranje vlog ni javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: potencialni prejemniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, Tomaž Matjašec, vsak
delovni dan od 9. do 11.30. in 13. do
15. ure do vključno 23. septembra 1999.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem
Št. 80/99

Ob-10280

Javni razpis
za izbiro izvajalca dejavnosti projekta
Obštudijskega izobraževanja pri
Študentski organizaciji Univerze v
Ljubljani v šolskem letu 1999/2000
1. Naročnik: Študentska organizacija
Univerze (ŠOU) v Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova 4.
2. Predmet: predmet javnega razpisa je
izbira izvajalcev dejavnosti projekta Obštudijsko izobraževanje, ki obsega krajše (nekajurne) in daljše (eno in več tedenske) tečaje, seminarje, delavnice na naslednjih področjih:
· tuji jeziki
· avtošole
· računalništvo
· komunikacija (retorika, ...)
· podjetništvo in management
· umetnost
· iskanje zaposlitve (pisanje prošenj, kadrovske agencije, obnašanje na razgovoru,
način izbire, ...)
· poslovni bonton
· izobraževanje prostovoljcev
· alternativna znanja (astrologija, ...)
3. Prednost imajo ponudniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
· status: pravna oseba, ki v svoji osnovni
dejavnosti opravlja izobraževanje odraslih in
mladine
· kadrovska struktura: najmanj en zaposlen z višjo ali visoko izobrazbo, zaposleni
morajo obvladati najmanj 1 tuj jezik in delo z
računalnikom,
· ustrezni delovni in tehnični pogoji: primerno opremljeni prostori, ki morajo biti dostopni invalidom
· finančno urejeno računovodsko poslovanje.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: relevantnost ponudbe za predmet
razpisa, popolnost ponudbe, reference ponudnika, izvedljivost ponudbe in finančna
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učinkovitost, dostopnost cen za študente,
popusti, kakovost ponudbe, uveljavljenost
in uspešnost ponudnika, interes študentov,
dokazila o udeležbi študentov v okviru ponudnikove dejavnosti, množičnost oz. kapacitete ponudnika.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
prostorih Študentske organizacije Univerze
v Ljubljani, Kersnikova 4, soba 207, 1. nadstropje pri Jasni Zorman vsak delovnik med
10. in 12. uro ali poiščejo na internetu
(http://www.sou.uni-lj.si/izobraz).
6. Rok predložitve ponudbe: Ponudbe
morajo biti predložene do 13. 9. 1999 do
12. ure.
7. Način predložitve ponudbe: Ponudbe
morajo biti zapečatene in predložene v dveh
izvodih na naslov Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, Ljubljana, s pripisom “razpis za Obštudijsko izobraževanje”.
8. Odpiranje ponudb: ne bo javno.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 22. 9. 1999.
10. Dodatne informacije: Vse dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo vsak delovnik do 13. 9. 1999) med 10. in 13. uro
na Kersnikovi 4 v Ljubljani, na Resorju za
izobraževanje pri Jasni Zorman, tel.
131-70-10 int. 288/289.
Študentska organizacija
Univerze (ŠOU) v Ljubljani
Ob-10406
Stol d.d. Kamnik, ki ga po pogodbi o
izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol Poslovne storitve d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnin in opreme in oddajo
v najem
1. Prodaja nepremičnin in opreme:
1.1 Del zgradbe za kovinsko pohištvo(objekt št. 25) v pritličju, stoječa na parc.
št. 1453/1, k.o. Podgorje, površina zgradbe 1903,20 m2, aneks v dveh etažah v neto
izmeri 468,86 m2 ter oprema po specifikaciji. Prostor in oprema je oddana v najem.
1.2. Kletni del zgradbe za kovinsko pohištvo (objekt št. 25), stoječe na parc št.
1453/1, k.o. Podgorje v izmeri 1625 m2.
Dostop je mogoč po dveh ločenih dovozih.
Kletni prostori so brez sanitarij.
Razdelitev kletnih prostorov je možno na
več zaokroženih celot. Ponudniki ponudijo
ceno za m2 prostora in željeno površino.
Del prostora je oddan v najem.
Kletne prostore je mogoče zaokrožiti tudi s kletnimi prostori sosednjega objekta.
Neserijske delavnice.
1.3. Zgradba neserijske delavnice (objekt št. 24), parc. št. 1453/1, k.o. Podgorje,
pritličje površine v neto izmeri 778,60 m2.
1.4. Kletni prostori v zgradbi neserijske
delavnice (objekt št. 24), parc. št 1453/1,
k.o. Podgorje, v neto izmeri 557,39 m2.
Dostop do kletnih prostorov je trenutno
možen le preko kleti zgradbe Kovinsko pohištvo.
Obstojajo pa možnosti za izdelavo posebnega ločenega vhoda s stopniščem do
kletnih prostorov.
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1.5. Zgradba za “masivni sedež” (objekt
št. 10) - pritličje z nakladalno rampo v neto
izmeri 643,89 m2, parc. št. 1452/8, k.o.
Podgorje. Prostori so oddani v najem.
1.6. Kletni prostor v zgradbi za “masivni
sedež“ (objekt št 10), parc. št. 1452/8,
k.o. Podgorje v neto izmeri 276,42 m2. Prostor je oddan v najem. Kupec bo moral odkupiti tudi del kletnih prostorov zgradbe
“Grobega reza“ za dostop do svojih prostorov.
1.7. Zgradba “ Grobi rez“ (objekt št. 9),
parc. št. 1452/4, k.o. Podgorje - pritličje s
pokrito rampo v neto izmeri 1410,33 m2.
Prostori so oddani v najem.
1.8. Kletni prostor v zgradbi “grobi rez“
(objekt št. 9), parc št. 1452/4, k.o. Podgorje v neto izmeri 903,2 m2.Del kletnih prostorov naj bi odkupili lastniki v kletnih prostorih zgradbe “masivni sedež“ zaradi možnosti dostopa do njih, sedaj ima eden od
lastnikov v kupoprodajni pogodbi upoštevano služnost do svojih kupljenih prostorov.
1.9. Del zgradbe “sušilnice s temperirnico” (objekt št. 8), parc. št. 1452/4, k.o.
Podgorje v neto izmeri 240,9 m2.
1.10. Zgradba “stare kovinske delavnice“ (objekt št. 14), parc št. 1451 k.o. Podgorje v neto izmeri 730 m2. Objekt je v dveh
etažah in delno podkleten.Objekt bo izročen kupcu v 45 dneh od datuma podpisa
kupoprodajne pogodbe.
1.11. Zgradba “krivilnice“ (objekt št. 11),
parc. št. 1452/2, k.o. Podgorje. Objekt je
v skupni neto izmeri 1080,33 m2. Pred objektom je pokriti nadstrešek, v etaži pa so
primerni prostori za pisarne.Del objekta je
oddan v najem. Objekt bo izročen kupcu v
90 dneh od datuma podpisa kupoprodajne
pogodbe.
1.12. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1 in 1450 ter
1448/2 in 1389/2 in 1389/1, vse k.o.
Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe Furnirne, parilne jame in
zemni bazen za hlodovino, skupne površine
2.666,90 m2. Objekt, ki je namenjen za proizvodnjo luščenega furnirja, je trenutno oddan v najem.
1.13. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1 in 1450, vse
k.o. Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe Furnirne, površine
921,29 m2.Objekt z opremo, ki je namenjen za proizvodnjo furnirskih odpreskov, je
trenutno oddan v najem.
1.14. Zgradba s stavbiščem, parcelna
številka 1444/1, k.o. Podgorje. skupna površina stavbišča je 1381 m2. Nepremičnino
v naravi predstavlja del poslovne stavbe
Skladišče gotovih izdelkov v drugem nadstropju, neto površine 381,18 m2.
1.15. Zgradba s stavbiščem, parcelna
številka 1446/1, k.o. Podgorje.Skupna površina stavbišča je 2540 m2. Nepremičnino
v naravi predstavlja del objekta Stolarne v
štirih etažah, v skupni izmeri 2195,6 m2.
Predmet prodaje so naslednje funkcionalne
zaključene celote v etažah:
1. nadstropje 547,80 m2,
2. nadstropje 555,92 m2 in 262,70 m2,
3. nadstropje 565,17 m2 in 264 m2.
K navedenim površinam bo potrebno
prišteti še ustrezni delež na skupnih delih
stavbe.

Prostori v nastropjih niso primerni za proizvodnjo s težko opremo, dostop je možen
s skupnim tovornim dvigalom, osebni dostop pa preko stopnišča.
2. Zbiranje ponudb za oddajo v najem
oziroma prodajo:
2.1. Energetski objekt s stavbiščem, parc.
št. 1452/11 k.o., Podgorje v izmeri 672 m2.
Energetski objekt je bil zgrajen v letu 1988.
Stavba ima v več etažah 1.662,14 m2 neto
površin. Opremo v osnovi predstavlja kotlovnica EMO - Omnical s kapaciteto kotla 9,3 MW.
Kotel ima tudi vso ostalo opremo za normalno
delovanje. Energetski objekt je trenutno konzerviran, se ga pa lahko takoj aktivira. Obstaja
interes za prodajo ali najem.
Najemnik, oziroma kupec je zavezan
prevzeti vse zaposlene v družbi Stol Energetika d.o.o. in zagotoviti konkurenčno ceno za odvzem toplotne energije.
Najemnik oziroma kupec mora ponudbi
priložiti bančno garancijo za nemoteno obratovanje oziroma oskrbo s toplotno energijo
za sezono 1999/2000.
Ponudnik pod točko 2.1 ponudi višino
mesečne najemnine oziroma kupnino v primeru odkupa.
Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s sedežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz Sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, ali
fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.
2. Nepremičnine so naprodaj po sistemu “videno - kupljeno“.
3. Stroji in druga oprema, ki se nahaja v
objektih ni predmet nakupa, če to ni izrecno navedeno v razpisu.
4. Ponudba naj vsebuje predmet ponudbe, ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši
od 15 dni od datuma sklenitve pogodbe.
5. Ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na žiro račun
družbe STOL Poslovne storitve d.o.o. številka 50140-601-49724 v višini:
Add.1.1.
13,000.000 SIT,
Add.1.2.
5,800.000 SIT,
(za celoto); sicer površini ustrezni delež,
Add.1.3.
3,500.000 SIT,
Add.1.4
2,000.000 SIT,
Add.1.5.
5,300.000 SIT,
Add.1.6.
1,600.000 SIT,
Add.1.7.
6,400.000 SIT,
Add.1.8.
3,000.000 SIT,
Add 1.9.
1,000.000 SIT,
Add 1.10.
2,000.000 SIT,
Add 1.11.
3,000.000 SIT,
Add 1.12.
9,000.000 SIT,
Add 1.13.
5,000.000 SIT,
Add 1.14.
1,500.000 SIT,
Add 1.15.
1,500.000 SIT,
Add 2.1.
1,000.000 SIT,
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku treh dni po izboru.
6. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati s priporočeno pošiljko v 15 dneh po
objavi na naslov STOL Poslovne storitve
d.o.o., Ljubljanska cesta 45, Kamnik pod
oznako “Javni razpis - ne odpiraj“! .
7. Pisne ponudbe bo pregledala komisija in vse posameznike o izbiri obvestila v
10-ih dneh po končanem zbiranju ponudb.
Prednost bo imel ponudnik, ki bo ponudil
višjo ceno.
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8. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran skleniti kupoprodajno
pogodbo in plačati kupnino v 15-dneh od
sklenitve pogodbe, oziroma skleniti najemno pogodbo in plačati kavcijo v višini enomesečne najemnine.
9. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, oziroma sklenil najemne pogodbe, se šteje, da
odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačano varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.
10. Davek na dodano vrednost in vse
stroške s prenosom lastništva plača kupec.
Ravnotako plača kupec stroške za sestavo
pogodbe in notarsko overovitev.
11. Kupljene stvari bodo kupcu izročene v posest po plačilu kupnine, razen pod
točko 1.10., kjer je rok za izročitev 45 dni
in pod točko 1.11. kjer je rok za izročitev
90 dni.
12. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe/najemne pogodbe, kupec/najemnik podpiše tudi Dogovor o varnosti in drugih ukrepih na skupnih deloviščih in Pogodbo o uporabi infrastrukture družbe Stol d.d.
Kupec/najemnik je obvezan pristopiti k
enotni ureditvi z oskrbo z energenti in enotni ureditvi varnostne in požarne službe, za
kar bo moral skleniti s STOL Poslovne storitve d.o.o. in STOL Splošni servis d.o.o. posebni pogodbi.
13. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.
14. Kupci nepremičnin se obvezujejo kupiti tudi pripadajoče funkcionalno zemljišče
in sicer v 60. dneh po končanem denacionalizacijskem postopku. Cena in velikost
funkcionalnega zemljišča bo opredeljena v
kupoprodajni pogodbi.
15. Ogled nepremičnin in opreme, dogovora o varnosti in drugih ukrepih na skupnih deloviščih, pogodbe o uporabi infrastrukture in pogodbe o enotni ureditvi požarne in varnostne službe je možen po predhodnem dogovoru z Matjažem Drčarjem, ki
je dosegljiv na tel. št. 061/812-994 ali Janezom Koleša 061/812-854.
Stol Poslovne storitve d.o.o.
Kamnik
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Predmet prodaje je 486 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke po najnižji
vrednosti 15.000 SIT za eno delnico. Delnice se prodajajo v paketu.
Pogodba o prodaji se bo sklenila s ponudnikom, ki bo dal najugodnejšo pisno ponudbo v roku 30 dni od predložitve te ponudbe banke.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančan skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Ponudba za prodajo velja do 15. 9. 1999, to je 30
dni od predložitve ponudbe za prodajo banki. Po tem roku bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 56/99
Ob-10264
V skladu s 465. členom zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da ima družba Calcit, družba pooblaščenka, d.d., Stahovica 15, 1242 Stahovica, v lasti večinski
delež delnic družbe Calcit, d.d., Stahovica
15, 1242 Stahovica.
Calcit, d.d., Stahovica
Ob-10428
V skladu s 465. členom zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da ima družba ERA, Trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki, d.d., Velenje, v lasti večinski delež
delnic družbe Hmezad Agrina, trgovina, storitve, d.d., Žalec, Celjska cesta 7.
Hmezad Agrina, d.d.
uprava – direktor

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-10338
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke v skladu s
statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar ABC
Agrohit, d.o.o., Trbovlje, Opekarna 5, Trbovlje.

Ob-10610
V sklicu III. seje skupščine delniške
družbe Jestvina Koper, d.d., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 6. 8.
1999, Ob-9389 se 3. točka pravilno glasi:
3. Obravnava in sprejem sklepa o
razporeditvi dobička za poslovno leto 1998
in sklepa o razporeditvi dobička iz preteklih
let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se čisti dobiček po zaključnem računu za leto 1998 v višini
102,222.659 SIT razporedi v rezerve, čisti
dobiček v višini 102,230.000 SIT pa ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se čisti dobiček iz preteklih let v višini 385,708.325 SIT razporedi v rezerve.

Preklic
Ob-10214
Uprava delniške družbe Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče, preklicuje sklic
3. skupščine delniške družbe, sklicane za
dne 31. 8. 1999, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.
Zarja, Kovinooprema Petrovče, d.d.
predsednik uprave:
Dominik Tomažin, inž.
Ob-10221
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče, v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe
3. skupščino
delniške družbe Zarja Kovinooprema,
d.d.,
ki bo v četrtek, 30. septembra 1999, v
prostorih jedilnice družbe Zarja Kovinooprema, d.d., v Petrovčah 115, s pričetkom ob
13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Sklep 1.: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli Ževart Milan in verifikacijska komisija v sestavi: Breznik Miro kot
predsednik, Križnik Doroteja ter Ratajc Milena kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gabrilo Srečko iz Žalca.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa:
Sklep 2.: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za
leto 1998.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998 in o pokrivanju
revalorizacijske izgube za leto 1993 in 1994
iz rezerv.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme:
Sklep 3.1.: da se revalorizacija izgube
za leto 1993 pokrije iz revalorizacije rezerv
v višini 2,542.669,26 SIT na dan 1. 1.
1999.
Sklep 3.2.: o pokrivanju izgube za leto
1994 iz rezerv v nominalnem znesku
5,959.000 SIT. Revalorizacija izgube za leto 1994 v znesku 2,321.525,37 SIT se
pokrije iz revalorizacije rezerv na dan 1. 1.
1999.
Sklep 3.3.: o razporeditvi dobička v znesku 15,271.095,53 SIT za pokrivanje izgube za leto 1995 v znesku 2,252.000 SIT, iz
leta 1996 v znesku 4,761.000 SIT in iz leta
1997 v znesku 8,258.095,53 SIT na dan
1. 1. 1999.
4. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
preoblikovanju delniške družbe Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče, v družbo z omejeno odgovornostjo Zarja Kovinooprema,
d.o.o., Petrovče.
Sklep 4.1.: delniška družba Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče 115, 3301 Petrovče, se v skladu z določili 542. člena
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zakona o gospodarskih družbah, preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Sklep o preoblikovanju morajo potrditi vsi delničarji. Soglasje delničarja, ki se skupščine
ni udeležil in ni bil zastopan, velja za dano,
če delničar v treh mesecih po zasedanju
skupščine pisno ne sporoči, da ne da soglasja in če na zahtevo družbe dokaže, da
je imetnik delnic od sklica skupščine dalje.
Odklonitev soglasja se lahko prekliče s pisno izjavo v treh mesecih po zasedanju
skupščine.
Če je sklep o preoblikovanju sprejela
večina, ki dosega najmanj 9/10 osnovnega
kapitala, se sklep o preoblikovanju šteje za
veljavnega.
Družbeniki so soglasni, da se dosedanja
delniška družba spremeni v družbo z omejeno odgovornostjo.
Osnovni kapital preoblikovane delniške
družbe znaša 48,307.000 SIT. Poslovni delež ima nominalno vrednost 14.000 SIT.
Delničarji soglašajo, da se njihove delnice spremenijo v poslovne deleže na podlagi
revidirane bilance z dne 31. 12. 1998.
Vrednost enega poslovnega deleža je
14.000 SIT.
Delničarji soglašajo, da vsak delničar
prejme toliko poslovnih deležev, kot ustreza nominalni vrednosti njegovih delnic na
dan sprejema sklepa, pri čemer se kot nominalna vrednost poslovnega deleža določa nominalna vrednost 14.000 SIT in nominalna vrednost delnice 1.000 SIT.
Sklep družbenikov, ki so prevzeli poslovne deleže na podlagi spremembe le-teh iz
dosedanjih delnic družbe, je priloga v družbeni pogodbi in predstavlja njegov sestavni
del. Statutarni sklep zapisnika v notarski obliki je sestavni del in je v prilogi gradiva
skupščine.
Sklep 4.2.: delničarji so sprejeli tekst
družbene pogodbe družbe Zarja Kovinooprema, d.o.o., Petrovče in v skladu z njim
imenujejo člana prvega nadzornega sveta
družbe Zarja Kovinooprema, d.o.o., z mandatom štiri leta.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe, ki se preoblikuje, kot predstavnika delavcev v prvi nadzorni svet družbe
Zarja Kovinooprema, d.o.o., izvolila člana,
kot predstavnika v nadzorni svet, z mandatom štiri leta.
5. Določitev plačila članom prvega nadzornega sveta družbe Zarja Kovinooprema,
d.o.o., Petrovče.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Sklep 5.1.: skupščina določa za plačilo
za delo v nadzornem svetu družbe Zarja
Kovinooprema, d.o.o., Petrovče, v obliki
sejnine, in sicer za člana nadzornega sveta
14.100 SIT neto in za predsednika 18.800
SIT neto. Sejnina se izplača po opravljeni
seji, ki se jo je član oziroma predsednik
udeležil.
6. Imenovanje revizorja družbe Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče, za poslovno leto 1999.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme:
Sklep 6.1.: za revizorja, ki bo revidiral
letne računovodske izkaze družbe Zarja Kovinooprema, d.d., za poslovno leto 1999,
imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko
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družbo Start, Revizijska hiša, d.o.o., Ljubljana.
Prijave na udeležbi na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče 115, 3301 Petrovče.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih računovodstva družbe Zarja Kovinooprema, d.d.
Gradivo za skupščino med ostalim vsebuje: predlog revidiranega letnega poročila
družbe, predlog družbene pogodbe in seznam poslovnih deležev, ki pripadajo delničarjem na podlagi sprejetega sklepa o
preoblikovanju družbe in notarski zapisnik
seje skupščine. Vsa gradiva so delničarjem
na vpogled vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje, pa do dneva zasedanja skupščine 1999, od 10. do 13. ure.
Zarja Kovinooprema, d.d.
predsednik uprave:
Dominik Tomažin l. r.
Ob-10222
Na podlagi 6. člena statuta družbe Lesnina Gramex, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
2. skupščino delničarjev
Lesnine Gramex, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 28. 9. 1999 ob 14. uri v
prostorih družbe na Šmartinski c. 106, v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalki glasov ter potrdi
notarja.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta, skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1998, z revizijskim mnenjem.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube do leta 1998.
Predlog sklepa: pokrije se le izguba do
31. 12. 1997 ter njena revalorizacija do
31. 12. 1997 v višini 848,147.000 SIT.
4. Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo za leto 1999 v družbi, se
imenuje predlagana revizijska hiša.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
31. 8. 1999 vpisani v delniško knjigo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki in pooblaščenci, če
udeležbo na skupščini prijavijo pisno tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu na skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in poslano družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska
cesta 106, v tajništvu, vsak delovnik od 8.
do 12. ure.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh po objavi.
Skupščina veljavno odloča, če so na
njej prisotni delničarji, ki predstavljajo 15%
vseh glasov. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
pol ure za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino prisotnih
delnic.
Lesnina Gramex, d.d.
uprava: Matjaž Jazbec
Ob-10223
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Elektra Maribor, Kočevarjeva 11, in
v skladu o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Elektra Maribor,
ki bo v sredo, 29. 9. 1999 ob 17. uri, v
prostorih uprave družbe Elektra, d.d. v Kočevarjevi ulici 11, v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Vsebina predloga sklepa: ugotovi se
sklepčnost skupščine na osnovi predhodnih prijav in liste prisotnosti. Izvoli se predsedujoči skupščine Ivan Grašič in izvolita se
preštevalki glasov Jelka Tomažič in Silva
Kiš. Za sestavo zapisnika se izvoli vabljeni
notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1998.
Vsebina predloga sklepa: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta in poročila revizijske družbe se v predlagani obliki
sprejme letno poročilo o poslovanju za leto
1998.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998.
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Vsebina predloga sklepa: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta ostane
dobiček v višini 30,458.000 SIT za leto
1998, v celoti nerazporejen.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Vsebina predloga sklepa: na podlagi
sklepa uprave in nadzornega sveta se za
člane nadzornega sveta za mandatno dobo
4 let izvolijo:
1. Ivan Grašič,
2. Franc Majhen,
3. Ivan Terzič,
4. Anton Fluher,
5. Sašo Lasič.
5. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 1999.
Vsebina predloga sklepa: na predlog
uprave in nadzornega sveta se za leto 1999
imenuje revizijska družba Prelog & Siman,
Revizija in drugi, k.d. iz Ptuja.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Vsebina predloga sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta družba oblikuje
sklad lastnih delnic za namene in pod pogoji, ki jih opredeljuje 240. člen zakona o gospodarskih družbah.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
supščine, podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na supščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor nato pa bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v
Kočevarjevi ulici 11, v tajništvu od 27. 8. 1999
do 29. 9. 1999, med delovniki od 7. ure do
9. ure, kontaktna oseba: Jelka Tomažič.
Elektra, d.d., Maribor
uprava
Ob-10224
Na podlagi 37. člena statuta družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., uprava sklicuje
2. redno sejo skupščine
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo dne 28. 9. 1999 ob 9. uri v Ljubljani, Gradbeni center, Dimičeva 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
– za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat,
– izvoli se dva preštevalca glasov: Dušan Kapevski, Borut Gostič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja; ugotovitev in razporeditev dobička za leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v pred-
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loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Dobiček družbe za leto 1998 znaša
3,701.000 SIT in se celoten razporedi v
rezerve.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Plus Revizijo, d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic iz prostih rezerv družbe
v višini 40,000.000 SIT.
Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za namene iz 240. člena zakona o gospodarskih družbah in za nagrajevanje uprave iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah, skladno s sklepom skupščine o delitvi dobička.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki
jih določi nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so tri dni pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vspostavitve evidenc in morebitenga
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana
uprava: mag. Gojmir Černe
Št. 982/99
Ob-10225
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Dolenjka Izbire - družbe pooblaščenke, d.d., Novo mesto, Glavni trg 23,
uprava družbe vabi delničarje na
1. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo v torek, 28. 9. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Novem mestu, Glavni trg 23.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu uprave.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta po predlogu začasnega nadzornega sveta.
4. Razprava in sprejem smernice za odločanje na skupščini Dolenjke, d.d., trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, Glavni trg 23, ki bo sklicana za dne 26. 10.
1999.
Predlog sklepa: sprejmejo se smernice
za odločanje na skupščini Dolenjke, d.d.,
Novo mesto v predloženem besedilu.
5. Dopolnitev dejavnosti družb.
Predlog sklepa: statut družbe z dne
7. 12. 1998 se spremeni in dopolni v skladu s predloženim besedilom.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta družbe.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 7. do 14. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe v
Novem mestu, Glavni trg 23, prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom seje.
Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, se skupščina ponovi istega
dne ob 14. uri z enakim dnevnim redom.
Na tej seji bo veljavno odločeno ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje vabimo, da se skupščine
udeležijo osebno ali preko svojega pooblaščenca.
Dolenjka Izbira - družba
pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-10226
Na podlagi 37. člena statuta družbe Corona, Proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov, d.d., Škofja Loka, Reteče 4, uprava sklicuje
2. redno sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.d.,
Reteče 4, Škofja Loka,
ki bo dne 29. 9. 1999 ob 13. uri v
prostorih hotela Transturist v Škofji Loki,
Kapucinski trg 14, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
sklepčna.
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Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat.
Izvoli se dva preštevalca glasov: Milena
Štancer, Erika Teropšič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja; ugotovitev in razporeditev ter pokrivanje izgube za leto 1993.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Dobiček iz preteklih let skupaj z revalorizacijo znaša 22,414.511,01 SIT. Revalorizirana izguba iz leta 1993 v višini
12,781.367,67 SIT se pokrije iz dobička;
ostanek dobička v višini 9,633.143,34 SIT
ostane nerazporejen.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop člana nadzornega sveta Branka Meseca, univ. dipl. ek., na podlagi
odstopne izjave z dne 4. 5. 1999.
Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandata.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdaja njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje PricewaterhouseCoopers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine so lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisane v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-

Št.

69-70 / 27. 8. 1999 / Stran 4377

čina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Corona, d.d., Škofja Loka
uprava – direktor
Branko Mesec, univ. dipl. ek.
Ob-10227
Na podlagi 7.3.3. točke statuta delniške
družbe Svea, Lesna industrija, d.d., Zagorje ob Savi sklicuje uprava
5. skupščino delničarjev
družbe Svea, d.d., Zagorje ob Savi,
ki bo dne, 28. 9. 1999 ob 12. uri v
konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, izvoli
preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in
sprejme dnevni red, v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 z mnenjem revizorske hiše Pricewaterhousecoopers in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1998 z izkazom izida in bilanco stanj, mnenjem revizorske hiše Pricewaterhousecoopers in mnenjem
nadzornega sveta.
3. Razporeditev dobička za leto 1996 in
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep o razporeditvi dobička v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje predlagano revizijsko družbo.
5. Volitev članov nadzornega sveta.
a) ugotovitev o prenehanju mandata dosedanjim članom nadzornega sveta,
b) izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev,
c) seznanitev s člani nadzornega sveta,
predstavniki delavcev.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da 29. 9. 1999 preneha
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta,
b) izvolijo se člani nadzornega sveta,
predstavniki delničarjev po predlogu nadzornega sveta.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta.
c) skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, ki jih je
izvolil svet delavcev.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina članom nadzornega sveta po podanem predlogu.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Za-

gorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe in če bodo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Svea, Lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
Št. 52/99
Ob-10229
Uprava družbe Infond – Zlat, pooblaščena investicijska družba, d.d., na podlagi statuta družbe sklicuje
skupščino
Infond – Zlat, pooblaščene
investicijske družbe, d.d.
Skupščina bo v torek, 28. 9. 1999, ob
13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Ulica
Vita Kraigherja 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov
Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Leonarda Peklarja in za
preštevalca glasov Richarda Petka in Marka
Lesarja.
3. Letno poročilo družbe za leto 1998
Predlog sklepa: Na podlagi revizorjevega mnenja in mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1998.
4. Uporaba dobička za leto 1998
Predlog sklepa: dobiček družbe iz leta
1998 v višini 462,415.552,93 SIT se uporabi:
– v višini 462,000.000,00 SIT za povečanje osnovnega kapitala,
– v višini 415.552,93 SIT pa ostane nerazporejen.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe
se na podlagi sklepa o uporabi dobička
poveča
iz
sredstev
družbe
za
462,000.000,00 SIT, tako da odslej znaša 34,430.616.000,00 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo 4,620.000
navadnih imenskih delnic, nominalne vrednosti po 100 SIT.
Delnice dajejo enake pravice kot ostale
delnice družbe.
Delničarjem se dodelijo nove delnice v
sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem
kapitalu družbe na dan sprejema tega sklepa. Kolikor dosedanja udeležba delničarja v
osnovnem kapitalu ne zadošča za dodelitev
polne delnice, pridobi delničar delno pravico iz 339. člena zakona o gospodarskih
družbah.
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6. Spremembe statuta
Predlog sklepa: Skupščina sprejme
spremembe statuta v predloženem besedilu.
7. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa: Skupščina imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers,
d.d., Ljubljana za revizorja družbe za leto
1999.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine, če svojo udeležbo v skladu s statutom družbe pisno prijavi
družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Kolikor se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.
Sklepčnost
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri na istem kraju. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Letno poročilo, revizorjevo poročilo,
mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu delitve dobička ter spremembe statuta družbe so vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.
Infond – Zlat, d.d.
Direktor:
mag. Branko Pavlin, l. r.
Predsednik nadzornega sveta:
dr. Vito Bobek, l. r.
Ob-10288
Uprava družbe na podlagi 7. točke statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino, d.d.,
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
3. skupščino
družbe Embalaža, d.d., Maribor,
ki bo dne 1. oktobra 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika
3. skupščine Embalaža, d.d., se izvoli Franca Jerino, za preštevalki glasov se določi
Branko Sobočan in Vlasto Peric.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1998 z Revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1998 na podlagi poročila o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1998 in
mnenja nadzornega sveta.
3. Sklep o pokrivanju prenesene izgube
prejšnjih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se sprejme sklep o pokrivanju prenesene
izgube prejšnjih let.
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4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 1999 se imenuje revizijsko hišo Podboršek – revizijska družba,
k.d. Ljubljana.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Embalaža, d.d., Maribor,
uprava
Št. 105/99
Ob-10293
Na podlagi statuta delniške družbe Scala Zarja modna konfekcija d.d., Petrovče,
direktor družbe sklicuje
4. redno sejo skupščine družbe
ki bo 5. 10. 1999 ob 14. uri na sedežu
družbe Petrovče 115.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine, dva
preštevalca glasov, zapisnikar in notar.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi rezerv.
Predlog sklepa: potrdi se predlog razporeditve rezerv.
4. Predlog poslovne usmeritve za leto
2000.
Predlog sklepa: potrdi se poslovna usmeritev za leto 2000.
5. Določitev revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor družbe.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Scala Zarja modna konfekcija, d.d., Petrovče, v Petrovčah vsak delovnik med 9. in 12.
uro od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z
osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne eno uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d.,
Petrovče
direktor družbe
Št. 363/99
Ob-10298
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe sklicujem
3. skupščino
delniške družbe Lesnega podjetja
Interier, d.d., Izola,
ki bo v torek, 28. 9. 1999 ob 13. uri, na
sedežu družbe.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 12.30 in 13. uro.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenuje notarja po predlogu predlagatelja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1998 z mnenjem revizijske
družbe in mnenjem nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1998. Dobiček iz
leta 1998 v višini 4,070.000 SIT se nameni: 1,301.000 SIT za pokrivanje izgub iz
leta 1997, ostali del v višini 2,769.000 SIT
ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za leto 1999 revizijsko hišo
Podboršek – Revizijska družba, k.d.,
Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopne izjave
se razreši člana nadzornega sveta in se na
predlog uprave imenuje novega člana nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe Lesnega podjetja Interier, d.d., Izola, Industrijska cona bš, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki. Obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine na
sedež družbe.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali po pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku pod pogojem, da na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred sejo deponira delniško potrdilo o številu delnic, ki jih
ima oziroma zastopa. Vsaka delnica daje
delničarju 1 glas.
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Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo eno uro preložena. Čez eno
uro (ob 14. uri) je skupščina sklepčna, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Lesno podjetje Interier, d.d., Izola
direktor: Iztok Uršič
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Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapitala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Casino Maribor, d.d.
uprava

Ob-10301
Na podlagi 40. člena statuta družbe Casino Maribor, igre na srečo, d.d., Glavni
trg 1, Maribor, ter skladno z določili zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe

Št. 9/2–41/99
Ob-10344
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglavja statuta delniške družbe Konstruktor splošno gradbeno podjetje, d.d., Maribor, Sernčeva ulica 8 in v skladu z določbami zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe in
nadzorni svet sklicujeta

II. redno skupščino
družbe Casino Maribor, igre na srečo,
d.d., Maribor,
ki bo v četrtek, 23. septembra 1999 ob
10. uri, v prostorih Casino Maribor, d.d.,
Glavni trg 1, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– predsednik Andrej Ketiš,
– preštevalka glasov Nevenka Selinšek,
– notar Friderik Bukovič.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejetje revidiranega
letnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo družbe za leto 1998.
5. Predlog pokritja izgube iz preteklega
leta.
Predlog sklepa: izguba se bo pokrila v
prihodnjem obdobju.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje družba Pricewaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.
7. Dopolnitev statuta družbe (gradivo in
predlog sprememb statuta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe).
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe Casino Maribor, d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo pisno družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se pol
ure pred pričetkom zasedanja skupščine
prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer
bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na zasedanju. Za udeležbo na zasedanju skupščine se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo na sedežu družbe vsak dan od 10. do
14. ure, do dneva zasedanja skupščine.

3. skupščino
delniške družbe SGP Konstruktor, d.d.,
ki bo v ponedeljek 27. 9. 1999 na sedežu družbe, Sernčeva ulica 8, 2000 Maribor, s pričetkom ob 11. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1998, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenejem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave,
skupščina sprejme sklep o pokrivanju izgube za leto 1998 v višini 1.162,463.951,65
SIT.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 1999 za pooblaščeno revizijsko družbo imenuje Deloitte & Touche,
d.o.o., revizija in svetovanje, Dunajska 22,
Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
dan od 27. 8. 1999 do 27. 9.1999 pri
upravi - generalnem direktorju.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega rada pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SGP Konstruktor, d.d.
uprava družbe
Št. 90 185
Ob-10352
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe ERA, trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
družbe ERA, d.d., Velenje,
ki bo v torek, 28. septembra 1999 ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe ERA, d.d., za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe ERA, d.d., za leto 1998, skupaj
z revizorskim poročilom po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998.
Uprava in nadzorni svet družbe sta skladno z 228. členom zakona o gospodarskih
družbah polovico ustvarjenega dobička, tj.
45,057.045,97 SIT razporedila v proste rezerve družbe, za drugo polovico dobička pa
uprava ob mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
dobiček, ustvarjen v poslovnem letu 1998
se razporedi:
– 22,528.500 SIT na proste rezerve,
– 22,528.523,69 SIT ostane nerazporejen.
5. Seznanitev delničarjev z gradivom o
pripojitvi in sprejem sklepa o pripojitvi družbe Hmezad Agrina, d.d., Žalec.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme predlagana pogodba o pripojitvi
med družbama ERA, Trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10 in Hmezad Agrina, trgovina, storitve,
d.d., Žalec, Celjska cesta 7, po kateri se
družba Hmezad Agrina, d.d., Žalec, pripoji
družbi ERA, d.d., Velenje.
Sklep začne veljati z vpisom v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis
sprememb v sodnem registru.
6. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je bil dosedanji registriran odobreni kapital družbe na podla-
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gi 4.20. točke statuta družbe porabljen v
celoti.
2. Na predlog uprave se sprejmejo
spremembe statuta družbe v naslednjem besedilu: točka 4.20. statuta družbe se na
novo glasi:
Uprava družbe je pooblaščena, da
lahko v petih letih po vpisu te spremembe v
sodni register, poveča osnovni kapital za
50%
osnovnega
kapitala,
tj.
za
351,530.000 SIT z izdajo novih delnic za
naslednje namene:
– zamenjave delnic ciljnih družb,
– zbiranje oziroma pridobivanje svežega kapitala.
Uprava družbe je pooblaščena tudi
za izdajo delnic za stvarne vložke, pri čemer mora pridobiti soglasje nadzornega
sveta.
Ob povečanju osnovnega kapitala iz
predhodnega odstavka te točke so izključene prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic. Za vsak vpis in plačilo delnic mora dobiti uprava predhodno soglasje
nadzornega sveta glede števila delnic, razreda delnic, cene delnic in menjalnega razmerja.
3. Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno
besedilo.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
oblikuje sklad lastnih delnic iz prostih rezerv
v višini 50,000.000 SIT. Nadzorni svet
sprejme na predlog uprave pravilnik o kriterijih za pridobitev lastnih delnic in način nadzora nad transakcijami in odsvojitvami nad
lastnimi delnicami. Družba sme pridobivati
lastne delnice za namene iz prve, druge in
tretje alinee 240. člena ZGD ter za nagrade
upravi in nadzornemu svetu iz naslova udeležbe na dobičku.
8. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje Revizijska družba
Abeceda, d.o.o., Celje.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s spremembami statuta in gradivom o
pripojitvi, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe ERA, d.d., v Velenju, Prešernova 10, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
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v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA, d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-10355
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške
družbe Marles, koncern za upravljanje poslovnega sistema, d.d., Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v funkciji uprave sklicuje
2. skupščino družbe
Marles, koncern za upravljanje
poslovnega sistema, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 9. 1999, s pričetkom ob 12. uri, v sejni dvorani Zavarovalnice Maribor, d.d., Cankarjeva ul. 3, Maribor,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti
notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljuba Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Bojan Rojs,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Dušica Kalinger iz Maribora.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave družbe za leto 1998 z mnenjem
revizijske družbe.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.
2.1. Sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v predloženem
besedilu.
2.2. Skupščina ugotavlja, da je za Marles Pohištvo Maribor, d.d., smotrno najti
strateškega partnerja in pooblašča nadzorni
svet, da določi minimalne pogoje povezovanja s strateškim partnerjem. V zvezi s tem
ga pooblašča tudi, da določi pogoje za odprodajo delnic, prenos upravljalskih pravic
in podobno.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube za leto 1998.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: izguba v letu
1998 znaša 976,681.021,41 SIT in se krije v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini 976,681.021,41
SIT. Revalorizacijski popravek prenesene izgube iz prejšnjih let v višini 131,063.503,17
SIT pa se pokrije v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini
23,744.934,50 SIT. Vse vknjižbe se izvršijo na dan 1. 1. 1999.

4. Sklepanje o spremembi firme, spremembi sedeža, spremembah dejavnosti
in spremembah ter dopolnitvah statuta
družbe.
4.1. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremembo firme družbe v predloženi vsebini.
4.2. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremembo sedeža družbe v predloženi vsebini.
4.3. Spremembe dejavnosti družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremembe dejavnosti družbe v predloženi vsebini.
4.4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta Marles, koncern za
upravljanje poslovnega sistema d.d. in prečiščeno besedilo – čistopis statuta, oboje v
predloženi vsebini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko družbo za leto 1999 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche,
d.o.o., Ljubljana.
6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina določi sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 35.000 SIT neto
in za predsednika 55.000 SIT neto.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z
zakonskimi določbami, kar pomeni, da mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini družbe najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj pol ure pred sklicem. Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega
identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list...).
Popolno gradivo za skupščino družbe,
vključno s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami statuta in predlogom prečiščenega besedila statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v
sedmih dneh od objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
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Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic), z istim dnevnim redom, isti dan ob 12.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marles, d.d., Maribor
uprava – direktor
Št. 9501181
Ob-10361
Na podlagi 71. člena statuta družbe Igmat, inštitut za gradbene materiale, d.d.,
Slovenčeva 22, Ljubljana, uprava sklicuje
2. skupščino
delničarjev družbe Igmat, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, 28. 9. 1999 ob 16. uri, v
prostorih Gradbenega centra, Dimičeva 9 v
Ljubljani.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana dopolnitev statuta v točkah 8, 38 in 41–44 ter
sprejme čistopis statuta.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in poročila uprave se sprejme poslovno poročilo za leto
1998.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1998
ostane nerazporejen. Del dobička iz predhodnih let v višini 29,150.950 SIT se razdeli za dividende in nagrade upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in nadzornemu
svetu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 1999 se
imenuje revizijska hiša Iteo Revizija, d.o.o.,
iz Ljubljane.
6. Pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do petka, 24.
9. 1999. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, priporočeno ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
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ne isti dan ob 17. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Igmat, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-10389
Direktor borzno posredniške hiše Intara,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, na podlagi statuta družbe in določil zakona o gospodarskih družbah sklicuje
enajsto skupščino
borzno posredniške hiše Intara, d.d.,
ki bo v torek, 28. 9. 1999 ob 14. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18/V z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Žmavc, za preštevalca
glasov pa Ingrid Mizgur in Marko Mencin.
Vabljeni notar je Miro Bregar iz Litije.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta glede sprememb statuta
družbe.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se odstop dveh
članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju novih članov nadzornega sveta.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana na
dan 24. 9. 1999.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti
delničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo
svojo udeležbo na skupščini v skladu s
točko 10.3.3. statuta družbe Intara, d.d.
pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila deponirati pri upravi
družbe vsaj tri dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
ime in priimek, naslov, rojstne podatke
oziroma firmo in sedež pooblastitelja in
pooblaščenca.
Glasovnice se bodo delile v dvorani, kjer
bo skupščina, pol ure pred začetkom. Zamudniki nimajo pravice do sodelovanja in
odločanja na skupščini.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
borzno posredniške hiše Intara, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, od 27. 8. 1999 do
28. 9. 1999 od 8. do 12. ure.
Intara, d.d.
direktor
Goran Brankovič
Ob-10408
Skladno z določili 18. člena statuta Hermes Plus, d.d., sklicujem
10. redno skupščino
Hermes Plus, d.d.,
ki bo v petek, 1. 10. 1999 na sedežu
družbe Hermes Plus, d.d. na Šlandrovi ulici
2, Ljubljana-Črnuče ob 16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se organi
skupščine ter imenujeta zapisnikar in notarka po predlogu sklicatelja.
2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Hermes Plus, d.d. za leto 1998.
Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
družbe Hermes Plus, d.d., in na podlagi
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo družbe Hermes Plus, d.d. skupaj z
mnenjem revizijske družbe.
3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa št. 3: dobiček, ustvarjen
v letu 1998 je 196,405.000 SIT in ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa št. 4: za revizorja računovodskih izkazov družbe Hermes Plus,
d.d., Ljubljana in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe Hermes Plus, d.d., Ljubljana in njenih odvisnih družb se za poslovno leto 1999 imenuje revizorska družba PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
5. Spremembe statuta družbe Hermes
Plus, d.d.
Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta.
6. Nagrada članom nadzornega sveta
Hermes Plus, d.d. za leto 1998.
Predlog sklepa št. 6: člani nadzornega
sveta, ki so bili člani nadzornega sveta celo
leto 1998, dobijo nagrado v istem okviru
kot za leto 1997.
7. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe Hermes Plus, d.d.
Predlog sklepa št. 7: sprejmeta se odstopni izjavi predsednika nadzornega sveta
Petra Testena in člana Pavla Kogovška in ju
razreši z dnem 1. 10. 1999. Skupščina
Hermes Plus, d.d. sprejme odstopno izjavo
Igorja Šventa in ga razreši z dnem 16. 3.
1999.
8. Volitve članov nadzornega sveta družbe Hermes Plus, d.d.:
Predlog sklepa št. 8: za člane nadzornega sveta se izvolijo: Thomas Streimelweger,
Karl Tancher, Martin Bergler, Franz Harhäger.
Gradivo za skupščino si je mogoče ogledati v poslovnih prostorih družbe vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure, do seje
skupščine, pri poslovni sekretarki Stazi
Rautner.
Predlog sprememb statuta Hermes Plus,
d.d., se nahaja na vpogled delničarjem v
prostorih družbe pri poslovni sekretarki in si
ga je mogoče ogledati vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20 odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če ob času, ko je klicana skupščina le-ta ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine dne 1. 10.
1999 ob 18. uri v prostorih Hermes Plus,
d.d., Šlandrova 2, Ljubljana-Črnuče.
Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pravico do udeležbe na tem zasedanju
skupščine imajo delničarji oziroma njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci.
V primeru, da se namesto delničarjev
udeležijo zasedanja skupščine njihovi pooblaščenci, mora biti pooblastilo pisno, ki ga
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je potrebno predložiti družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Za udeležbo na zasedanju skupščine in
za uresničevanje glasovalne pravice je potrebna predhodna prijava pri poslovni sekretarki, ki bo zbirala prijave do začetka
zasedanja skupščine pri vhodu v sejno sobo, kjer bodo prijavljeni delničarji oziroma
njihovi zakoniti zastopniki tudi podpisali prejem glasovnic.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se morajo ob prijavi izkazati z osebnim dokumentom (osebno izkaznico, tujci s potnim listom).
Hermes Plus, d.d.
predsednik uprave: Slavko Despotovič
Št. 24/99
Ob-10409
Na podlagi 12. člena statuta družbe Safe invest zavarovalniško posredovanje, d.d.,
Gosposvetska c. 84, Maribor ter v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine delniške
družbe Safe invest zavarovalniško
posredovanje, d.d., Gosposvetska c.
84, Maribor
Skupščina delniške družbe bo dne
30. 9. 1999 ob 10. uri na sedežu družbe
na Gosposvetski c. 84 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala, potrditev
dnevnega reda, izvolitev predsedujočega
skupščine in imenovanje notarja ter tolmača
za nemški jezik.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Potrdi se predlagan dnevni red.
Izvoli se predlagan predsednik skupščine.
Potrdi se predlagan notar in tolmač za nemški jezik.
2. Sprejem letnega poslovnega in finančnega poročila uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poslovno in finančno poročilo uprave za
leto 1998 v predloženem besedilu.
3. Sprejem revizijskega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revizijsko poročilo za leto 1998 PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999:
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 se imenuje
neodvisna revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
5. Nagrada za upravo v obliki udeležbe
na dobičku za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog za izplačilo nagrade upravi v obliki udeležbe pri dobičku za leto 1999 v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
na Gosposvetski c. 84, Maribor, vsak delovni dan od 13. do 16. ure.
Delničarji lahko v desetih dneh po sklicu
skupščine predlagajo dopolnitev dnevnega
reda s predlogi, ki morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in pred zasedanjem predloženo družbi. Vsebovati mora ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Če skupščina ob času prevega sklica
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 11. uri na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Safe invest, d.d., Maribor
uprava
Ob-10410
Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah ter 19. člena statuta
sklicuje uprava družbe Indos, d.d., Ljubljana, Industrijska c. 3
4. redno skupščino delniške družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 9. 1999 ob
13. uri v Ivančni Gorici, Stantetova 9.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada
Kumar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega poročila o poslovanju družbe Indos za leto
1998 ter prvega tromesečja leta 1999 in
pokrivanje izgub za obdobje do 31. 3.
1999.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo o poslovanju družbe Indos za
leto 1998 ter prvega tromesečja leta 1999.
Sprejme se pokrivanje izgub za obdobje
do 31. 3. 1999 v višini 630,149.385,96
SIT in sicer v breme osnovenga kapitala v
višini 240,282.000 SIT in v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v
višini 389,867.385,96 SIT.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 1999 se imenuje revizijska družba Iteo, Revizija, Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala v okviru postopka prisilne poravnave.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Indos, Industrija transportnih in hidravličnih
strojev, d.d., Ljubljana, Industrijska c. 3, se
poenostavljeno zmanjša zaradi pokrivanja
nepokrite izgube za znesek 240,282.000
SIT na znesek 240,282.000 SIT, ki ostane
razdeljen na 240.282 delnic–poslej z
zmanjšano nominalno vrednostjo 1.000 SIT
(prej 2.000 SIT). Delnice so izdene v nematerializirani obliki.
Ugotovi se, da rezervna sredstva družbe
znašajo 18.000 SIT in da družba nima razpoložljivega dobička.
Osnovni kapital se sočasno poveča s
stvarnimi vložki, ki jih predstavljajo terjatve
upnika v višini73,229.501,13 SIT, ki jih upniki kot stvarni vložek v celoti prenesejo na
družbo.

Posamezni upniki in višina njihovih posamičnih terjatev do družbe, ki so predmet
stvarnega vložka, so razvidni iz priloge št. 1,
ki je sestavni del tega sklepa.
Osnovni kapital se glede na opisane
stvarne vložke poveča od 240,282.000 SIT
za
49,248.000
SIT
na
znesek
289,530.000 SIT, in sicer z izdajo 49.248
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT. Nove delnice bodo
upnikom, navedenim v prilogi št. 1, dane v
prevzem po menjalnem tečaju 1 delnica za
1.486,89 SIT konvertitanih terjatev.
Število delnic, ki pripadajo posameznim
navedenum upnikom, je razviden in priloge
št. 1.
Osnovni kapital se hkrati dodatno poveča s stvarnim vložkom še za 353,870.000
SIT na znesek 643,400.000 SIT.
Stvarni vložek predstavlja terjatev upnika
iz priloge 2, ki je sestavni del tega sklepa, v
višini 50,000.000 SIT, ki jo je ta upnik pridobil do družbe po začetku postopka prisilne pravnave, (5. odst. 43. člena ZPPSL),
terjatev pa je nastala na podlagi pravnega
posla, potrebnega, da je družba med postopkom prisilne poravnave nadaljevala s
poslovanjem. Upnik je svojo terjatev kot
stvarni vložek v celoti prenesel na družbo.
Za tako dodatno povečani osnovni kapital se izda 353.870 navadnih imenskih delnic na ime navedenega upnika iz priloge št.
2 z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Nove
delnice bodo skladno z določili člena 49b
ZPPSL dane v prevzem temu upniku po menjalnem tečaju 1 delnica za 141,29 SIT.
Vsi upniki, ki so terjatve konvertirali v
delnice družbe, pridobijo delež v osnovnem
kapitalu, kot je ta razviden iz priloge št. 1, ki
je sestavni del tega sklepa. S prenosom
terjatev na družbo le-te ugasnejo.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic je izključena. Sklep je sprejet pod odloženim pogojem, da
bo v sodnem postopku St 15/99 pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani postal sklep
o potrjeni prisilni poravnavi pravnomočen.
5. Sprememba statuta
Predlog sklepa: spremeni se 3. člen statuta, da poslej glasi: osnovni kapital družbe
znaša 643,400.000 SIT in je razdeljen na
643.400 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
- pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Spremenita se 1. in 2. odstavek 23. člena statuta, ki poslej glasita:
Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Vsi
člani nadzornega sveta imajo enake pravice
in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače
določene. En član nadzornega sveta je
predstavnik delavcev družbe, ki jih izvoli svet
delavcev (ta določba velja dokler je v veljavi
zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju)–Uradni list št. 42/93 v delu, ki zahteva
tako sestavo.
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih
delničarjev, razen člana nadzornega sveta,
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ki je predstavnik delavcev družbe. Sprememba statuta se vpiše v sodni register.
Sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo v sodnem postopku St 15/99 pred
Okrožnim sodiščev v Ljubljani postal sklep
o potrjeni prisilni poravnavi pravnomočen.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzornega sveta.
Sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo v sodnem postopku St 15/99 pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani postal sklep
o potrjeni prisilni poravnavi pravnomočen.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta skupščina imenuje:
1. Damjan Debeljak,
2. Franc Vehovec.
Sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo v sodnem postopku St 15/99 pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani postal sklep
o potrjeni prisilni poravnavi pravnomočen.
8. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave v Ivančni
Gorici, Stantetova 9, vsak delavnik od 12.
do 15. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen 7 dni po
objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic z oznako B, D, E in G oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje so osebno ali po pooblaščencu
oziroma zakonitem zastopniku in sicer na
podlagi glasovnic.
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15 odstotkov delničarjev
zastopanega osnovnega kapitala.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne ob 14. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Indos, d.d., Ljubljana
uprava
Št. 44/99
Ob-10414
Uprava dužbe na podlagi 7.4. člena statuta družbe in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah sklicuje
2. sejo skupščine delniške družbe
Hotel Grajski dvor, d.d., družba za
gostinstvo , turizem in poslovne
storitve,
ki bo dne 5. 10. 1999 ob 14. uri v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v Radovljici, Kranjska ulica 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
prisotnost notarja ter se izvolijo organi

Št.

69-70 / 27. 8. 1999 / Stran 4383

skupščine: predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se potrdi letno poročilo o
poslovanju družbe Hotel Grajski dvor, Radovljica, d.d. za leto 1998 in se predlaga
skupščini v sprejem.
3. Članstvo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: zaradi odstopa članov
nadzornega sveta Mesariča Črtomira–Ivana
in Draškoviča Hrvoja skupščina imenuje za
članici nadzornega sveta Zdravko Janeš in
Karmen Cerar.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Hotel Grajski dvor Radovljica, d.d., Kranjska ulica 2, Radovljica, vsak
delavni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini.
Pozivamo in prosimo delničarje oziroma
njihove zastopnike in pooblaščence, da
udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi družbe v roku treh dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci naj hkrati s prijavo pošljejo
tudi pisna pooblastila.
Pravico udeležbe na skupščini družbe in
glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar, ki je imetnik imenske delnice, vsaj 3 dni pred sejo skupščine pisno
napove svojo udeležbo na skupščini družbe.
Pozivamo udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo v sprjemni pisarni,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost na
skupščini in prevzeli gradivo ter glasovalne
lističe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom.
Kolikor na sklicu skupščine ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan, in sicer ob 15.
uri na istem kraju z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Grajski Dvor, d.d., Radovljica
uprava
Št. 116/99
Ob-10416
Na podlagi 28. člena statuta družbe
Hmezad Agrna, d.d., Žalec, sklicuje uprava
- direktor
3. sejo skupščine
Hmezad Agrina, d.d., Žalec,
ki bo 28. septembra 1999 ob 9. uri na
sedežu družbe v Žalcu, Celjska cesta 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in potrdi se vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo za leto 1998 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 1999 imenuje
RS-BIRO, d.o.o. iz Žalca.
5. Odločanje o pripojitvi k družbi ERA,
d.d., Velenje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejme predlagana Pogodba o pripojitvi med družbama
ERA, trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10 in Hmezad
Agrina, trgovina, storitve, d.d., Žalec, Celjska
cesta 7, po kateri se družba Hmezad Agrina,
d.d., Žalec pripoji družbi ERA, d.d., Velenje.
Sklep začne veljati z vpisom v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
Upravo družbe se gleda na določila Pogodbe o pripojitvi pooblasti za prevzem delnic s strani družbe ERA, d.d., Velenje.
Uprava se zadolži, da izvede vpis sprememb v sodnem registru.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do dneva
zasedanja skupščine. Gradivo vsebuje: letno
poročilo uprave z mnenjem revizorja in nadzornega sveta; pripojitveno pogodbo, letne
obračune in poročila o stanju družb, ki se
združujejo za zadnja tri poslovna leta, poročila uprav družb in revizijska poročila.
Pravico udeležbe na skupščini in uveljavljanje glasovalne pravice lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najavijo svojo udeležbo. Udeležbo
na skupščini je potrebno najaviti tako, da je
pisna najava na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.
Pozivamo udeležence, da se javijo na sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom
skupščine, da se vpišejo ne seznam udeležencev in prejmejo glasovalno gradivo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Predlagane sklepe od točke 1. do 4.
delničarji sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, predlagani sklep pod točko 5.
pa s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanga osnovnega kapitala.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hmezad Agrina, d.d., Žalec
uprava - direktor
Št. 123/99
Ob-10422
Uprava družbe PPC Gorenjski sejem, poslovno prireditveni center Kranj, d.d., Stara
cesta 25, Kranj, vabi delničarje na
2. sejo
skupščine družbe PPC Gorenjski
sejem, Kranj, d.d.
Uprava sklicuje sejo skupščine v prostorih družbe PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.,
Stara cesta 25, Kranj, ki bo dne 27. 9.
1999 s pričetkom ob 13. uri.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Nataša Mahne, za preštevalca
glasov Vlado Eržen in Marija Česen ter za
zapisnikarja Slavi Bučan. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj.
2. Obravnava in sprejem letnega revidiranega poročila o poslovanju za leto 1998
skupaj z revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1998 skupaj z revizijskim poročilom
za leto 1998.
3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: izguba družbe za leto
1998 v višini 16,609.226,97 SIT se pokriva v naslednjih petih letih.
4. Obravnava sklepa o imenovanju revizijske hiše.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 1999 se imenuje revizorsko družbo Podboršek, k.d.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu vsak
delovni dan od 11. do 13. ure, od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
podajo predloge za dopolnitev dnevnega
reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi
so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pooblastilo za zastopanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic.
PPC Gorenjski sejem, Kranj, d.d.
uprava
Št. 10/99
Ob-10423
Uprava družbe LES, trgovina in storitve,
d.d., Ptuj, Rogozniška 4, vabi delničarje na
4. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo v ponedeljek 27. septembra 1999
ob 9. uri na sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška 4, ter predlaga naslednji dnevni
red in sprejem sklepov:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
4. Obravnava zaključnega računa za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se zaključni račun za leto 1998 na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
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5. Obravnava predloga za pokrivanje izgub.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
pokrivanje izgub na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
6. Obravnava plana za leto 1999 s srednjeročnimi razvojnimi usmeritvami.
Predlog sklepa: sprejme se plan za leto
1999 s srednjeročnimi razvojnimi usmeritvami.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe
vsak delovnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave pa do pričetka zasedanja skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine predlagajo dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini je
potrebno oddati tri dni pred sejo skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro po
ugotovitvi nasklepčnosti v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
LES, trgovina in storitve, d.d., Ptuj
uprava

Razne objave
Ob-10407
Stol, d.d. Kamnik, ki ga po pogodbi o
izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol Poslovne storitve, d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta
javno dražbo
za prodaje strojev in druge opreme ter
osebnih in tovornih vozil:
Predmet prodaje:
1. Razni rabljeni lesnoobdelovalni stroji,
stroji za obdelavo kovin in predelavo plastike po spisku.
2. Osebna in tovorna vozila:
– OPEL Vectra 1.8i GL letnik 1993,
88.000 km, cena 900.000 SIT,
– OPEL Vectra 1.8i GLS letnik 1993,
115.000 km, cena 950.000 SIT,
– OPEL Astra 1.6i GL letnik 1993,
212.000 km, cena 800.000 SIT,
– Kamion TAM 80 5 B poškodovan, letnik 1984, 465.000 km, cena 120.000 SIT.
3. Vakumska sušilnica Masspell BS -20,
letnik 1984, inv. št. 9941, dolžina 10 m,
premer valja 2,3 m, volumen 20 m3, teža11300 kg, moč 43 kw .
Izklicna cena je 2,018.250 SIT.
Stroške demontaže in transporta prevzame kupec.
Spisek strojev in opreme pod točko 1.
bo na razpolago v recepciji ali v sobi št.
207 /2. nadstropje/ Upravne zgradbe Stola d.d. in sicer vsak delovni dan od 8. do
15. ure.
Javna dražba bo v četrtek 23. 9. 1999
ob 10. uri, v prostorih upravne zgradbe
Stol, d.d., Ljubljanska cesta 45, 1240 Kamnik.
Pogoji dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki pred licitacijo

plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščino morajo dražitelji vplačati na
žiro račun Stol, Poslovne storitve, d.o.o.
št. 50140-601-49724. Lahko pa se vplača varščino tudi na blagajni Stol d.d., vendar je zadnji rok za plačilo varščine na dan
dražbe do 9. ure.
Na sami dražbi se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o vplačani varščini.
2. Uspelemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brezobrestno
vrnjena najkasneje v treh dneh po končani
javni dražbi.
3. Stroji in druga oprema ter avtomobili
se bodo prodajali po sistemu videno - kupljeno, brez kasnejših reklamacij.
4. Kupnino mora kupec plačati najkasneje v 8. dneh po dražbi, če tega ne stori
mu varščina zapade. Kupljene stvari bodo
izročene kupcu po plačilu celotne kupnine.
5. Kupec plača stroške kupoprodajne
pogodbe, DDV in eventuelne druge stroške
za prenos lastništva.
6. Ogled strojev, opreme ter avtomobilov bo možen 3 dni pred javno dražbo od
8. do 14. ure po predhodni najavi na tel.
061/812-854 Janez Koleša, kjer je možno dobiti tudi ostala dodatna pojasnila.
Poslovne storitve Stol d.o.o.
Kamnik
Ob-10429
Agraria Brežice, Proizvodnja in trgovina, p.o., v stečaju, Šentlenart 72, 8250
Brežice, objavlja na podlagi sklepa St 4/96
z dne 28. 7. 1999 stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem
javno dražbo,
ki bo dne 22. 9. 1999 ob 13. uri, v
dvorani V. Okrožnega sodišča v Krškem.
1. Predmet prodaje je premoženje stečajnega dolžnika.
1.1 Nepremičnine delavnice v Šentlenartu:
– nova mehanična delavnica na parc.
št. 61/1 k. o. Šentlenart v izmeri
239,50 m2;
– stara mehanična delavnica na parc.
št. 61/1 k. o. Šentlenart v izmeri 98,10 m2;
– pisarne na parc. št. 61/1 k. o. Šentlenart v izmeri 63,70 m2;
– delavnica, kovačija, skladišče na
parc. št. 61/1 k. o. Šentlenart v izmeri
428,65 m2;
– nadstrešek na parc. št. 61/1 k. o.
Šentlenart v izmeri 40,05 m2;
– menza na parc. št. 61/1 k. o. Šentlenart v izmeri 92,55 m2;
– kotlarna na parc. št. 61/1 k. o. Šentlenart v izmeri 95,30 m2;
– vratarnica na parc. št. 61/4 k. o.
Šentlenart v izmeri 14,45 m2;
skupaj zgradbe: 1.062,70 m2;
– zemljišče parc. št. 61/1, parc. št.
61/4, vse vl. št. 1084 k. o. Šentlenart, v
skupni izmeri 7.218 m 2;
za izklicno ceno 32,000.000 SIT.
2. Navodila dražiteljem
2.1 Na dražbi lahko sodelujejo pri nakupu nepremičnin fizične osebe, ki so državljani RS in to izkažejo s potrdilom o
državljanstvu oziroma pravne osebe s se-
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dežem v RS, ki se izkažejo z overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.
2.2 Dražitelji so dolžni plačati varščino
v višini 10% izklicne cene najpozneje dva
dni pred dnevom javne dražbe in za to
mora biti priložen dokaz pred začetkom
dražbe.
2.3 Varščina mora biti vplačana na račun št. 51670-690-86681, v korist Agrarie Brežice, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., v stečaju, ki se vodi pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
Brežice.
2.4 Varščina bo uspešnemu dražitelju
vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v treh delovnih dneh po dražbi.
2.5 Varščina se ne obrestuje.
2.6 Premoženje je oddano v najem, zato ima najemnik predkupno pravico, če ponudi isto ceno kot najuspešnejši dražitelj.
2.7 Vse nepremičnine, ki so predmet
te objave, si lahko potencialni kupci ogledajo po predhodni telefonski najavi pri stečajnemu
upravitelju,
po
tel.
0608/62-891, vsak delovni dan od 7. do
19. ure.
3. Pogoji prodaje
3.1 Rok za podpis prodajne pogodbe
je 8 dni po opravljeni dražbi.
3.2 Rok za plačilo kupnine je 60 dni
po podpisu prodajne pogodbe.
3.3 Uspeli dražitelj je dolžan plačilo
kupnine zavarovati s predložitvijo nepreklicne bančne garancije na prvi poziv, da
bo celotna kupnina plačana v roku 60 dni
po podpisu prodajne pogodbe. Bančno
garancijo je dolžan predložiti v 8 dneh po
podpisu prodajne pogodbe, razen v primeru, da je v kupoprodajni pogodbi določen rok za plačilo kupnine 15 dni.
3.4. Če uspešni dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi, se varščina zadrži. Prav
tako se varščina zadrži in pogodba razveljavi, če v roku 8 dni po podpisu pogodbe
ne predloži nepreklicne bančne garancije
na prvi poziv.
3.5 Predmet prodaje se kupcu izroči
in nanj prenese pravica, ko je kupnina v
celoti plačana.
3.6 Vse stroške in davek na promet z
nepremičninami, ki so povezani s predmetom kupoprodaje in s prenosom lastništva, plača kupec.
3.7 Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, ki se
vse kupujejo po načelu “videno-kupljeno”.
3.8 Rok prevzema za nepremičnine
pod točko 1.1 se določi v pogodbi.
3.9 Uspešni dražitelj je dolžan odkupiti opremo, ki je sestavni del objekta, toda
ocenjena kot premično premoženje v
skupni vrednosti 691.000 SIT.
3.10 Vsa ostala določila, pomembna
za odnose med prodajalcem in kupcem,
bodo zajeta v kupoprodajni pogodbi.
3.11 Za morebitne dodatne informacije v zvezi s tem razpisom se obrnite na
stečajnega upravitelja S. Ninkovića, vsak
delovnik od 7. do 19. ure, na tel.
0608/62-891 ali 64-486.
Agraria Brežice, Proizvodnja
in trgovina, p.o., v stečaju
Brežice
stečajni upravitelj
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Ob-10259
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., na
podlagi sklepa nadzornega sveta z dne
22. 6. 1999 o prodaji nepremičnine razpisuje
zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in vrednost:
– poslovni lokal v kletno-pritlični etaži
poslovno stanovanjske hiše na Rudarski
2a v Trbovljah, v skupni izmeri 78,09 m2.
Ocenjena vrednost nepremičnine na
dan 31. 7. 1999 znaša 4,450.000 SIT.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje mirne dejavnosti.
2. Pogoji zbiranja ponudb
Prijavo za razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in pravne osebe,
ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in predložijo registracijo podjetja.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti
potrdilo o plačani varščini, ki znaša 5% od
navedene izklicne cene. Varščino je treba
plačati na žiro račun TET, d.o.o., št.
52700-601-11513.
Varščino je treba plačati najkasneje do
zaključka zbiranja ponudb s pripisom
“varščina za ponudbo poslovni prostor”.
3. Rok za predložitev ponudb: 13. 9.
1999.
Ponudbe morajo prispeti istega dne,
najkasneje do 10. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
Ponudbe morajo prispeti v zaprtih ovojnicah ter biti označene: “Ponudba poslovni prostor – Ne odpiraj!”.
Vse informacije v zvezi s poslovnim
prostorom daje Mirko Avbelj (0601/
26-633, int. 262). Možen je tudi ogled
poslovnega prostora, in sicer 3. 9. 1999
od 10. do 12. ure.
4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje, pri čemer je treba
upoštevati, da mora biti celotna kupnina
plačana najkasneje v roku 30 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpis iz sodnega
registra za pravno osebo, ki pa ne sme
biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja ponudb,
– potrdilo o plačani varščini.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
ponudi višjo ceno in boljše plačilne pogoje oziroma jamstvo za morebiti odložena
plačila.
Nepremičnina je naprodaj po sistemu
“videno-kupljeno”.
5. Odpiranje ponudb ni javno. Izvedla
ga bo štiričlanska komisija v treh dneh po
izteku roka za oddajo ponudb.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da
po lastni presoji sklene kupoprodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno oziroma ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
8. Davek na promet nepremičnin in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
9. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa brez obresti vrnjena v 15
dneh po končani izbiri.
10. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v 8 dneh
po prejemu povabila za sklenitev pogodbe, kupnino pa vplačati v pogodbenem
roku, sicer bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.
11. Kupec pridobi lastninsko pravico
na kupljeni nepremičnini šele po vplačilu
celotne kupnine.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list
Galjot Janez, Gasilska 64, Mengeš,
priglasitveni list, opravilna št. 06-560-94,
izdan dne 31. 12. 1994. gnk-4411
Goručan Angela, Radomeljska cesta
18, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št.
06-1293/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnn-4158
Grebenšek Tatjana, Trubarjeva 47, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
037780/2196/00-34/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnx-4398
Harb Maksimiljan, Ulica H. Lacka 29,
Lenart v Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št. 21-615/93. gno-3882
INTER MONTER PINTER Boštjan s.p.,
Vuhred 49, Vuhred, priglasitveni list, opravilna št. 43-468-96. gnt-3877
Kompara Andrej, Cankarjeva 23/a,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0655/94. gnc-3969
Krapše Danica, Metava 72, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 0641724/94. gnb-3970
Musar-Mišeljić Nataša, Ulica Malči Beličeve 17, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 15-1073/96, izdan dne 12. 4.
1996. gnh-3989
Špiljak Milan, Poljska ulica 10, Šentjur,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0816/99,
izdan dne 9. 3. 1999. gnn-3958
Zavrl Jože, Dolenji Boštanj 7, Boštanj,
obrtno
dovoljenje,
št.
038709/0687/00-57/1995,
izdano
dne 6. 3. 1995 pri Obrtni zbornici Slovenije. gnz-4271
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Andlovic Marjan, Vojkova 16, Vipava,
potni list, št. AA 220850, izdala UE Ajdovščina. gnc-3923
Andrejašič Tanja, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, potni list, št. AA 305303, izdala
UE Ljubljana. gng-4415
Bajželj Marko, Igriška 3, Ljubljana, potni list, št. BA 617354, izdala UE Ljubljana. gnc-4119
Bauer Julijana-Gabrijela, Prušnikova
ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA
587721, izdala UE Ljubljana. gnl-4235
Bizjak Klaudia, Sp. Polskava 306, Pragersko, potni list, št. BA 692876.
gnr-4104
Bizjak Mario, Groharjeva ulica 4, Kamnik, potni list, št. BA 460776, izdala UE
Kamnik. gny-3872
Borut Leban, Prvačina 121/b, Dornberk, potni list, št. BA 711989, izdala UE
Nova Gorica. gng-3990
Bračič Matej, Štantetova ulica 6, Maribor, potni list, št. BA 433757, izdala UE
Maribor. gno-3932
Brcar Emilija, Vidmašče 7, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 058938,
izdala UE Sežana. gnm-4188
Brcko Živkovič Tatjana, Cankarjeva ulica 1, Rogaška Slatina, potni list, št. BA
306282, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-4089
Brezovec Franc, Krožna cesta 12, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
502280, izdala UE Koper. gnz-3921
Bukovinski Maks, Mali kamen 37, Senovo, potni list, št. AA 782694, izdala UE
Krško. gnl-4185
Čegovnik Franc, Podgorje 12, Novo
mesto, potni list, št. AA 556155, izdala
UE Novo mesto. gnf-4341
Černeka Orjano, Šared 23/a, Izola Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29243, izdala UE Izola. gnp-4256
Čuk Rafael, Štanjel 52, Štanjel, maloobmejno prepustnico, št. AI 077272, izdala UE Sežana. gnx-4373
Djukić Nataša, Jerebova 6, Litija, potni
list, št. BA 685968, izdala UE Litija.
gnv-4150
Dobovišek Ana, Dunajska 105, Ljubljana, potni list, št. BA 590227, izdala UE
Ljubljana. gni-3917
Ferjan Jana, Ig 444, Ig, potni list, št.
BA 901201, izdala UE Ljubljana.
gnu-3876
Ferjančič Zdenko, Lukežiči 2, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 6552,
izdala UE Nova Gorica. gnh-4239
Forca Vesna, Cesta na Brdo 123, Ljubljana, potni list, št. AA 483499, izdala
UE Sežana. gnb-3995
Gala Mitja, Cankarjeva 44, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
5254, izdala UE Nova Gorica. gnj-4237
Glavan Aleš, Srednje Gameljne 25, Ljubljana, potni list, št. BA 844524, izdala
UE Ljubljana. gnl-4410
Golobič Neda, Ažmanova 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 870410, izdala UE Ljubljana. gnd-4368
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Golobič Sašo, Ažmanova 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 870409, izdala UE Ljubljana. gni-4367
Gros Marjan, Dunajska 33, Ljubljana,
potni list, št. AA 592016, izdala UE Ljubljana. gni-3938
Hatlak Marko, Beblerjeva 10, Idrija,
potni list, št. BA 581799, izdala UE Idrija.
gnd-4268
Hojs Franc, Osek 110, Sv.trojica v
Slov.goricah, potni list, št. AG 5661, izdala UE Lenart. m-2306
Hušić Haseda, Cesta na Brdu 96, Ljubljana, potni list, št. BA 521361, izdala
UE Ljubljana. gny-4247
Jagodic Simon, Moste 39, Komenda,
potni list, št. BA 650908, izdala UE Kamnik. gnt-4402
Jarc Alojz, Vogrsko 30/a, Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
102029, izdala UE Nova Gorica.
gny-3922
Jaušovec Henrik, Polje št. 4, Zagorje
ob Savi, potni list, št. AA 690076, izdala
UE Zagorje ob Savi. gni-4388
Ječnik Gregor, Rakovica 3, Zgornja
Besnica, potni list, št. AA 407076, izdala
UE Kranj. gns-4328
Kapidžič Jasmin, Finžgarjeva ulica 8a,
Lesce, potni list, št. BA 544439, izdala
UE Radovljica. gnx-4173
Kapidžič Jusuf, Finžarjeva 8a, Lesce,
potni list, št. AA 629955, izdala UE Radovljica. gnw-4174
Kapun Andrej-Zdravko, Fluksova 3,
Maribor, potni list, št. BA 371745, izdala
UE Maribor. gne-4192
Keše Peter, Mlakarjeva ulica 11, Kranj, potni list, št. AA 343915, izdala UE
Kranj. gnq-4105
Kišić Pavao, Bevkova cesta 1, Grosuplje, potni list, št. BA 919839, izdala UE
Grosuplje. gns-4153
Knafelc Samo, Jadranska št. 58, Ankaran - Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI 107794, izdala UE Koper.
gnw-3924
Knuplež Andrej, Hrenca 5, Maribor,
potni list, št. BA 90394, izdala UE Maribor. gnz-3996
Kogej Luka, Ulica Bratov Učakar 92,
Ljubljana, potni list, št. BA 720367, izdala UE Ljubljana. gnv-4050
Kokol Jana, Ob plantaži 11, Pekre, Limbuš, potni list, št. AA 809580, izdala UE
Maribor. gnf-3991
Komljanec Simona, Popov Arkadija
181, Novo Miloševo, ZRJ, potni list, št.
BA 385556, izdala UE Krško. gnt-4177
Koncilija Janez, Sopotnica 12, Škofja
Loka, potni list, št. BA 854509, izdala UE
Škofja Loka. gnp-4331
Korošec Bruna, Pobočna ulica 1, Izola
- Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
56052, izdala UE Izola. gnk-4186
Kovač Miha, Majaronova 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 860730, izdala UE Ljubljana. gnh-4414
Kovačič Jurgen, Ul. Danila Bučarja 24,
Novo mesto, potni list, št. AA 341162,
izdala UE Novo mesto. gnq-4338
Križan Marko, Črešnjevec ob Dravi 41,
Selnica ob Dravi, potni list, št. BA
327627, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-4095

Lekič Jovo, Dupleška 136, Maribor,
potni list, št. BA 873234, izdala UE Maribor. m-2313
Lilija Bogdan, Stražica 22, Vojnik, potni list, št. BA 514372, izdala UE Celje.
gno-4182
Macedoni Luka, Neubergerjeva 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 707549, izdala UE Ljubljana. gno-4407
Maček Tina, Molniške čete 1, Ljubljana, potni list, št. BA 773677, izdala UE
Ljubljana. gno-4257
Medič Katja, Chengdujska 18, Ljubljana, potni list, št. BA 454958, izdala UE
Ljubljana. gnn-4258
Merdanović Sejad, Levarjeva 8, Ljubljana, potni list, št. BA 798801, izdala UE
Ljubljana. gnx-4298
Mlinarič Marjeta, Triglavska 51, Mojstrana, potni list, št. AA 961591, izdala UE
Domžale. gnf-4191
Nastić Olga, Krožna cesta 10, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 131283, izdala UE Koper.
gnh-3864
Nikl Franc, Sladki vrh 5/c, Sladki Vrh,
potni list, št. AA 749688, izdala UE Pesnica. m-2294
Novak Vidosava, Ig 309, Ig, potni list,
št. AA 305344, izdala UE Ljubljana.
gnu-4151
Omahen Vinko, Št. Jurij 96, Grosuplje, potni list, št. BA 597226, izdala UE
Grosuplje. gns-4353
Pajk Darko, Mrzla Planina 42, Zabukovje, potni list, št. BA 402713, izdala UE
Piran. gnv-4100
Pajk Sindi, Škofova 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 708199, izdala UE Ljubljana.
gnc-4144
Palir Andrej, Košnica 22, Celje, potni
list, št. AA 568870, izdala UE Celje.
gnc-4094
Pantar Viktor Martin, Adamičeva 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 307234, izdala
UE Ljubljana. gno-4157
Pergar Karmen, Cetorah 9, Izola - Isola, potni list, št. BA 233619, izdala UE
Izola. gnq-4255
Peterka Dušan, Krožna pot 46, Domžale, potni list, št. AA 89220, izdala UE
Domžale. gnm-4184
Petrič Stanislav, Stegenškova ulica 15,
Celje, potni list, št. AA 901767, izdala UE
Celje. gnk-3886
Pobolšar Samo, Janševa ulica 9, Celje, potni list, št. AA 411045, izdala UE
Celje. gnm-3934
Pongračič Andrej, Njegoševa 17, Ljubljana, potni list, št. AA 871612, izdala
UE Ljubljana. gnp-4231
Posl Robert, Miklošičeva ulica 15, Domžale, potni list, št. BA 300081, izdala
UE Domžale. gnj-3862
Rančič Stojan, Ziherlova 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 936037, izdala UE Ljubljana. gnl-4260
Reljić Barbara, Offenbach am Main,
ZRN, potni list, št. BA 613691, izdala UE
Laško. gnt-3952
Rems Bogomir, Medlog 26, Celje, potni list, št. AA 184204, izdala UE Celje.
gnm-4384
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Rems Ivana, Medlog 26, Celje, potni
list, št. AA 184205, izdala UE Celje.
gnn-4383
Rener Branko, Ulica Mihaele Škapinove 9, Sežana, potni list, št. AA 67335,
izdala UE Sežana. gnj-4187
Sagernik Damijan, Čečovje 9/b, Ravne na Koroškem, potni list, št. AA 808,
izdala UE Ravne na Koroškem. gni-4238
Sever Miloš, Fizine 2, Portorož - Portorose, potni list, št. AA 504057.
gnv-4300
Shabani Sami, Trg 1. maja 7, Tolmin,
potni list, št. BA 939067, izdala UE Tolmin. gng-4240
Smerkolj Borut, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 583, izdala UE
Ljubljana. gnc-3944
Spasojević Željka, Tovarniška pot 2d,
Šoštanj, potni list, št. BA 785494, izdala
UE Velenje. gnx-4098
Stanek Polonca, Ane Ziherlove 4, Ljubljana, potni list, št. BA 876405, izdala
UE Ljubljana. gnb-4170
Šačiri Zenel, C. 3. julija 13, Hrastnik,
potni list, št. BA 832407, izdala UE Hrastnik. gnt-4352
Šajn Božidar, Prešernova 27, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 585964, izdala
UE Ilirska Bistrica. gno-4232
Šalamun Denis, Cesta Kozjanskega
odreda 8, Štore, potni list, št. BA 420412,
izdala UE Celje. gnd-4193
Škerlj Matjaž, Cesta na Brdo 123, Ljubljana, potni list, št. AA 529710, izdala
UE Ljubljana. gnc-3994
Škoti Mara, Župančičeva ulica 3, Piran
- Pirano, potni list, št. BA 762392, izdala
UE Piran. gns-4253
Štampar Ivica, Žerovinci 25/a, Ivanjkovci, potni list, št. AA 684427, izdala UE
Ormož. gnj-4241
Tepina Janka, Pševska cesta 19, Kranj, potni list, št. AA 270842, izdala UE
Kranj. gnk-3861
Tomažin Peter, Dalmatinova 7, Mengeš, potni list, št. BA 774333, izdala UE
Domžale. gne-4017
Trošt Alojz, Komanova 41, Ljubljana,
potni list, št. AA 292785, izdala UE Ljubljana. gnu-4376
Trošt Jožica, Komanova 41, Ljubljana,
potni list, št. AA 292784, izdala UE Ljubljana. gnt-4377
Turk Darja, Metleče 35, Šoštanj, potni
list, št. AA 899060, izdala UE Velenje.
gnb-4395
Vinkovič Andrej, Brodarjev trg 15, Ljubljana, potni list, št. BA 772484, izdala
UE Ljubljana. gnt-3927
Zavrl Peter, Jama 51, Mavčiče, potni
list, št. AA 270885, izdala UE Kranj.
gnp-4381
Završnik Urška, Juvanje 23, Ljubno ob
Savinji, potni list, št. BA 432015, izdala
UE Mozirje. gny-4272
Zwahlen Sabina, Bottire 4, 3960 Sierre, potni list, št. AA 394467, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnp-4281
Žibert Ivan, Polje št. 10/a, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 494595, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnp-3956
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Osebne izkaznice
Adam Vito, Slomškova 7, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 47854.
gno-4286
Antolašić Tea, Spodnji Rudnik, Cesta
II/37, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
103566. gnh-4339
Coronica Claudia, Sečovlje 103, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
63681. gny-4172
Đurković Ranko, Triglavska 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 142362.
gnk-3961
Horvat Sonja, Krimska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217853. gnz-4371
Hribar Milena, Jana Husa 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1472.
gnu-4226
Jagunić Dragutin, Pivška 1/a, Postojna, osebno izkaznico, št. 120089.
gnx-4273
Jesenovec Tomislav, Vanča vas 6/a,
Tišina, osebno izkaznico, št. 230040.
gnj-4287
Jotanović Gordana, Ul. Moša Pijade 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 213818.
gnf-4291
Kolenc Jurij, Obala 125, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 141092.
gng-3965
Koncilija Janez, Sopotnica 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 37572.
gno-4332
Krajnc Aleš, Kašeljska cesta 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 207116.
gnq-3955
Krajnc Peter, Fram 103a, Fram, osebno izkaznico, št. 181023. gnh-4189
Kramar Marko, Strahomer 33, Ig, osebno izkaznico, št. 49102. gnu-4326
Krašovec Jernej, Grobelska 32, Mengeš, osebno izkaznico, št. 7720.
gnr-4154
Kuduzović Dragica, Ljubljanska 88,
Domžale, osebno izkaznico, št. 200332.
gne-3942
Likar Majda, Vrtna ulica 6, Križe, osebno izkaznico, št. 228149. gnf-4391
Matevski Blagoja, Gradnikove 16, Vipava, osebno izkaznico, št. 41968.
gnr-4254
Mavec Barbara, Rusjanov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73939.
gnb-4195
Mavec Štefan, Ferkova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 9203. gnw-4274
Mirtič Matjaž, Grbinska c. 54, Litija,
osebno izkaznico, št. 42280. gnk-3986
Nastić Olga, Krožna cesta 10, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 50470.
gng-3865
Novak Miha, Splitska ulica 5, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.63/99. gnt-4002
Okorn Marija, Rožanska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 54743. gnr-4354
Osmanagić Kocbek Ajdin, Brodarjev
trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
195144. gnr-4229
Palčnik Gregor, Ul. bratov Vošnjakov
5, Celje, osebno izkaznico, št. 93052.
gnp-4356

Pangerc Ludvik, Cesta v Podboršt 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 97845.
gnm-3959
Prudič Maja, Vilharjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 248484. gnz-3871
Remškar Vinko, Ulica 28. maja 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 25733.
gns-4278
Rengeo Franc, Melinci 120, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 117853. gnj-4387
Rožaj Robert, Kozlovičeva 31, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št.
211065. gnk-4336
Rupnik Darja, Jarčka 2/a, Logatec,
osebno izkaznico, št. 221734. gnj-4337
Slapar Avgust, Ul. Pariške komune
40/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
49815. gnf-4091
Slapar Matilda, Ul. Pariške komune
40/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
12325. gng-4090
Stojanović Slavko, Peruzzijeva 127a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109049.
gnd-4143
Šebenik Stanislav, Plešivica 40, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
112217. gnx-4323
Šeško Sabina, Pod Kozjakom 6, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 94986.
gnk-4386
Šinko Mirjana, Podlubnik 158, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 220057.
gnk-4236
Tabaković Hasnija, Groharjeva 14, Kamnik, osebno izkaznico, št. 40680.
gnz-4046
Udovč Frančiška, Stopiče 47, Stopiče, osebno izkaznico, št. 176285.
gnj-3987
Wasylyk Milena, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 223277.
gnz-4246
Zadnikar Ciril, Nova vas 20, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 129424. gni-4288
Zakovšek Katja, Tomšičeva 1, Žalec,
osebno izkaznico, št. 80473. gnt-4102

Vozniška dovoljenja
Ajlec Bojan, Ljubljanska 80, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555535, reg. št. 27405, izdala UE Domžale. gnb-4270
Aličić Namik, Otok 23, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8308, izdala UE Mozirje. gni-4088
Aljančič Marjan, Cvetlična 3, Naklo, vozniško dovoljenje. gnm-3909
Anko Matej-Janez, Rožna dolina, C.
X/16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1026559, reg. št. 185555,
izdala UE Ljubljana. gnz-4296
Areh Ivica, Jenkova 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 405, izdala UE Maribor. m-2264
Areh Lucijan, Stari trg 22, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
14810, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-3901
Avsec Aljaž, Hrastarjeva ulica 1, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
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S 1223467, reg. št. 26095, izdala UE
Škofja Loka. gnn-4108
Barlič Klara, Blagovica 3, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219619, reg. št. 32712, izdala UE Domžale. gny-4372
Bartol Irena, Ulica Tončke Čečeve 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730571, reg. št. 197102, izdala UE
Ljubljana. gnt-4277
Bauer Julijana-Gabrijela, Prušnikova
ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 263982, reg. št. 63419,
izdala UE Ljubljana. gnm-4234
Beganović Maja, Ulica Bratov Babnik
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1351471, reg. št. 231040,
izdala UE Ljubljana. gnf-4366
Benedičič Anita, Ulica Koroškega bataljona 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1077250, reg. št.
203545, izdala UE Ljubljana. gnr-4404
Benkovič Alojz, Bogojina 109, Bogojina, vozniško dovoljenje, št. 25255.
gnm-3888
Beslič Tadej, Ulica 14. divizije 8, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, št.
7291. gnj-4087
Bezjak Marjan, Malečnik 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101457, izdala UE Maribor. m-2267
Bolte Martina, Okrogarjeva kolonija 9,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. S 1313402. gnx-4198
Božinoski Igor, Prušnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 411285, reg. št. 179489,
izdala UE Ljubljana. gnx-3873
Bračko Mojmir, Kozjak nad pesnico
21/d, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11506, izdala UE Pesnica. m-2312
Brumen Bratanič Zora, Mencingarjeva
14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14003. gng-3940
Bučar Miha, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 15434, reg. št. 145517, izdala UE
Ljubljana. gns-4228
Burnik Joef, Rateče 2/a, Rateče-Planica, vozniško dovoljenje, št. S 1101556.
gne-4217
Cegnar Adolf, Zg. Gasteraj 14, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4734, izdala UE Lenart. m-2261
Cerjak Aleš, Mrčna sela 11, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16718. gnp-3931
Cokan Rozalija, Cankarjeva 52, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8272. gnv-4125
Cvitanovič Neven, Liminjanska 89, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 10525, izdala UE Piran.
gnm-4209
Čalušić Anita, Kolomban 45, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 29021.
gnk-4311
Časar Damjan, Vrtna ulica 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 37874.
gnl-4135
Čerič Gregor, Puncerjevo 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111754, izdala UE Maribor. m-2312/a
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Černec Miran, Ob potoku 13, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10636. gno-4282
Černejšek Jožef, Pločanska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 21800, reg. št. 3752, izdala
UE Ljubljana. gnj-4162
Čretnik Simona, Škapinova 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45685.
gnq-4380
Ćaćić Nikola, Log 102, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4103,
izdala UE Ruše. m-2269
Ćurčija Željko, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 240749, reg. št. 153819, izdala UE
Ljubljana. gnn-4358
Daljević Darja, V. Krajgerja 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81083, izdala UE Maribor. m-2320
Debeljak Janez, Hrib 36/a, Loški Potok, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1807, izdala UE Ribnica. gnj-4312
Demšar Urška, Pod akacijami 35, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 82/98.
gni-3963
Deutsch Mesarič Viola, Partizanska 14,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4934, izdala UE Gornja Radgona. gnw-4303
Dević Olivera, Šarhova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96185,
izdala UE Maribor. m-2292
Dežan Jožef, Badovinčeva 10, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 571129,
izdala UE Laško. gnh-4389
Dobrila Simon, Razgled 23, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8365, izdala UE Piran. gnz-3896
Dolinar Tatjana, Vojsko št. 90, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
756841, reg. št. 4770, izdala UE Idrija.
gnu-4276
Dominik Marko, Levstikova 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99708, izdala UE Maribor. m-2273
Dominko Marija, Renkovci 13, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št.
908, izdala UE Lendava. gnl-3935
Drevenšek Danica, Holcerjeva 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104355, izdala UE Maribor. m-2324
Drujkić Dejan, Tržaška cesta 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1191126, reg. št. 211651, izdala UE
Ljubljana. gnu-4251
Držečnik-Požar Livija, Gorkega ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11788, izdala UE Maribor. m-2279
Ekart Veronika, Zelena ulica 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114240, izdala UE Maribor. m-2280
Emeršič Bogoslav, Berinjak 14, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 28551, izdala UE Ptuj.
gnj-4212
Fatur Alenka, Zagorje 129, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
gng-4265
Finkšt Sebastjan, Trnovec 21, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 10272, izdala UE Mozirje. gnu-4101

Flašker Aleš, Koroška cesta 124, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
114873, izdala UE Maribor. m-2316
Forca Vesna, Cesta na Brdo 123, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1077395, reg. št. 203517, izdala UE
Ljubljana. gny-4022
Fornazarič Dean, Orehovlje 15, Miren,
vozniško dovoljenje. gnp-4131
Geltar Alenka, Danila Bučarja 7, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8416, izdala UE Črnomelj. gnz-4396
Gergar Rajko, Brodarjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233833, reg. št. 132051, izdala UE Ljubljana. gnb-4345
Godič Predrag, Liškova ulica 2, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
27489. gnw-4224
Golob Alojzij, Šmihelska cesta 18,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 13878, izdala UE Novo mesto. gns-3953
Golob Marko, Dolenjska cesta 44b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1250794, reg. št. 222035, izdala
UE Ljubljana. gnr-4179
Gomzi Tatjana, Ljubljanska 37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
61698, izdala UE Maribor. m-2259
Gorenc Jože, Ostrog 23, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
25004, izdala UE Novo mesto. gnp-4306
Grandič Dejan, Gornje vreme 4/a, Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 13960, izdala UE Sežana.
gnm-4309
Grčar Boris, Ul. Ludvika Plambergerja
17, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 76329, izdala
UE Maribor. m-2330
Grlj Franc, Knafljev trg 3, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5278, izdala UE Ribnica. gnx-4048
Grobelšek Tomaž, Ulica Angelce Ocepkove 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1049649, reg. št. 208026,
izdala UE Ljubljana. gnq-4230
Gulić Jožica, Trg revolucije 4, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
451, izdala UE Trbovlje. gnn-4308
Hafner Uroš, Pšata 74, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1336007, reg. št. 29828, izdala UE Domžale. gnj-3937
Hergold Majda, Rozmanova 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9918, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-3895
Hočevar Peter, Trubarjeva cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925616, reg. št. 166980, izdala UE
Ljubljana. gnm-4109
Horvat Sonja, Krimska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244286, reg. št. 223220, izdala UE Ljubljana. gnj-4362
Hren Tomaž, Ruska 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100206,
izdala UE Maribor. m-2300
Hrenk Sanja, Ulica XIV. divizije 5, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11874, izdala UE Laško.
gnb-3945
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Hriberšek Oliver, Dežno pri Podlehniku 3, Podlehnik, potrdilo o opravljenem
CPP, št. 8579, izdala UE Ptuj. gni-4313
Hrovat Gabrijel, Partizanska cesta 18a,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 973776, reg. št. 129052, izdala UE
Cerknica. gnq-4155
Hrovat Igor, Pionirska ulica št. 21, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 699189, reg. št. 23894, izdala UE Domžale. gnw-4324
Huskić Zafir, Litostrojska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1024681, reg. št. 170707, izdala
UE Ljubljana. gnx-4248
Ilić Slađana, Pot na Dobravo 16, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17339, izdala UE Kamnik. gnv-3950
Jager Jože, Štula 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 245930,
reg. št. 109936, izdala UE Ljubljana.
gnu-3951
Jagodic Simon, Moste 39, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
750385, izdala UE Kamnik. gns-4403
Jakopin Otmar, Drevesniška ulica 50,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 37021, izdala UE Maribor.
m-2328
Janežič Klemen, Sp. Brnik 85, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1347426, reg. št. 45459,
izdala UE Kranj. gnv-3979
Ječnik Gregor, Rakovica 3, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 808392, reg. št. 38451, izdala UE
Kranj. gnr-4329
Jelenko Simon, Krekova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29598,
izdala UE Maribor. m-2299
Jemec Vinko, Spodnji trg 5, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 15453, izdala UE Škofja Loka.
gnh-4264
Jenko Tanja, Topolc 61, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1084052, reg. št. 9418, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnk-4361
Jeraj Tadej, Zornje Pobrežje 13, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10020, izdala UE Mozirje.
gne-4392
Jerše Nina, Gorenja vas-Reteče 35,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24451, izdala UE Škofja Loka.
gnb-4245
Jeseničnik Adrijano, Kidričeva 18/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnm-4138
Ješovnik Martina, Benedikt 112, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11126, izdala UE Lenart. m-2271
Jurendić Marko, Markovičeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86905, izdala UE Maribor. m-2297
Juvan Milan, Šujica 61, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
971352, reg. št. 56571, izdala UE Ljubljana. gnx-4148
Kaiser Danilo, Zelena ulica 8, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
57453, izdala UE Maribor. m-2301
Kaker Zvonko, Onkraj Meže 20, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
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št. 5043, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-3974
Kastelic Marjan, Šmiškovci 3, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22658. gnl-3910
Kastelic Marko, Gorenje Selce 10, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1316256, reg. št. 10946, izdala UE
Trebnje. gnq-4130
Kaučič Zdravko, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 321217, reg. št. 21786, izdala UE Ljubljana. gnz-3946
Kegelj Marjana, Cerkvenjak 14, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
7025, izdala UE Lenart. m-2329
Kenda Bojan, Ulica Matije Toca 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 699854, reg. št. 20678, izdala UE Domžale. gni-3863
Kenda Erik, Most na Soči 42, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1181908,
izdala UE Tolmin. gny-4222
Ketiš Mitja, Smolnik 60, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 3367, izdala UE Ruše. m-2277
Klajnšek Matjaž, Tolminskih puntarjev
8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gng-3890
Kljajić Goran, Mejna 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104129,
izdala UE Maribor. m-2275
Kmetec Klaudija, Ješenca 41/a, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98810,
izdala UE Maribor. m-2283
Kočevar Julij, Sela pri Semiču 11, Semič, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10787, izdala UE Črnomelj. gnz-4096
Kokovnik Benjamin, Podurh 84, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1170766, izdala UE Žalec.
gns-4103
Koleša Branko, Senožeti 41d, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893486, reg. št. 69170, izdala UE
Ljubljana. gnl-3960
Koljšek Peter, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1251129, reg. št. 79983, izdala UE
Ljubljana. gnv-4400
Koncilija Janez, Sopotnica 12, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 24491, izdala UE Škofja Loka.
gnq-4330
Konec Terezija, Draža vas 43/a, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11535. gne-4092
Koprivnik Bojan, Sp. Ročica 4, Benedikt, vozniško dovoljenje, št. 12269, reg.
št. 157758, izdala UE Lenart. m-2295
Kopše Herman, Žetale 10, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 16220.
gnu-4301
Korže Uroš, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 586430, reg. št. 10888, izdala UE Ljubljana. gnn-4333
Kos Franc, Osredek pri Krmelju 4, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2659. gnn-4283
Košir Igor, Ulica Bratov Hvalič 91, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gno-4307
Kovač Mateja, Varlovo naselje 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91281, izdala UE Maribor. m-2314

Kovač Mateja, Varlovo naselje 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91281, izdala UE Maribor. m-2314
Kovač Miha, Majaronova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1013405, reg. št. 201985, izdala UE
Ljubljana. gnh-4364
Kovačič Denis, Ul. her. Mašere in Spasiča 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 112732, izdala UE Maribor.
m-2296
Kovačič Karl, Planina pri Sevnici 73,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEGH, št. 1136, izdala UE Šentjur pri Celju. gnv-3925
Kovačič Miloš, Željne št. 58, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12439,
izdala UE Kočevje. gne-4292
Krajnc Aleš, Kašeljska cesta 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1264862, reg. št. 200549, izdala UE
Ljubljana. gnr-3954
Krajnc Dragica, Kosarjeva 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60780,
izdala UE Maribor. m-2309
Krajnc Janez, Strossmayerjeva 36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15828, izdala UE Maribor. m-2260
Krajnc Magdalena, Smrjene 172, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 889219, reg. št. 135130, izdala UE
Ljubljana. gnu-4401
Kralj Doroteja, Dolga brda 38, Prevalje, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. 5148, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnu-4126
Kropec Benjamin, Trnovec 6, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. 13243. gnv-3975
Kršinar Frančiška, Vrhniška cesta 29,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12944, izdala UE Vrhnika. gnx-3973
Krulčić Romano, Dobrava 27, Izola Isola, vozniško dovoljenje, št. 2506.
gnd-3893
Krušelj Danijel, Gradnikova 67, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24760. gni-4213
Kulovec Borut, Pod vinogradi 1, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27188, izdala UE Novo mesto. gnq-4305
Kušar Marko, Prečna pot 7, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
121122, izdala UE Vrhnika. gng-3915
Kuzma Marjan, Gančani 21, Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
št.
11946.
gnx-4223
Lampe Mojca, Višnje 4/a, Col, vozniško dovoljenje, št. 15543. gng-4215
Leborič Manuel, Jakčeva 19, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34432. gnh-3914
Lipovž Rudolf, Trubarjeva 9, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1209915, reg. št. 1014, izdala UE
Nova Gorica. gnk-4061
Loboda Nataša, Študljanska 28, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163368, reg. št. 30649, izdala UE Domžale. gnt-4127
Ločnikar Antonija, Štrekljeva 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104871, izdala UE Maribor. m-2282
Lotrič Sabina, Pipanova 78, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1078787, reg. št. 46580, izdala UE Kranj. gnj-3912
Lovrenčič Uroš, Zagorska 1, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 94822, izdala UE Maribor.
m-2266
Lovšin Tomaž, Ulica Gubčeve brigade
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 690037, reg. št. 65894, izdala UE Ljubljana. gnp-4156
Manasijevič Marko, Pariške Komune 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
115121, izdala UE Maribor. m-2286
Marčinković Anto, Celjska 40/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 3888, izdala UE Slovenj Gradec. gnr-4304
Marinko Irena, Vrhniška cesta 12,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5122, izdala UE Vrhnika. gnz-4196
Markežič Aidin, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
2182, izdala UE Koper. gnf-4216
Marn Jaka, Gorenja vas-Reteče 35,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 23846, izdala UE Škofja Loka.
gnc-4244
Matanović Antun, Tuga Vidmarja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 643655, reg. št. 37480, izdala UE Kranj. gnk-3911
Mavrič Anton, Šentlenart 37, Mislinja,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/99. gnv-3900
Mikelj Slavko, Bohinjska češnjica 31a,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15146, izdala UE Radovljica. gny-3976
Misson Barbara, Trubarjeva 48, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
168248, izdala UE Piran. gnn-4208
Mohorič Jože, Zlatoličje 5, Starše, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
106691, izdala UE Maribor. m-2265
Muratović Hazim, Otiški vrh 172, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 1753.
gnd-4093
Murič Amir, Prešernova 7, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnt-4302
Mušič Marjan, Ul. pod gozdom 17, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397422, reg. št. 15462, izdala UE Domžale. gnv-4250
Navodnik Matevž, Pameče 207/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 14305, izdala UE Slovenj Gradec. gny-3897
Novak Alojz, Livold 59, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10695, izdala UE Kočevje. gnm-4284
Novak Branko, Klanc 31, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 834527, izdala UE
Tolmin. gny-4322
Novak Damjan, Lopata 5, Hinje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35522, izdala UE Novo mesto. gnh-3889
Oblak Klara, Topolc 40, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1083921, reg. št. 9339, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnl-4360
Ogorevc Igor, Radi cesta 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700647, reg. št. 28846, izdala UE Domžale. gng-4365
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Orehek Jože, Čufarjeva ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263733, reg. št. 25758, izdala UE Domžale. gnc-3919
Pahor Alojz, 9. septembra 157, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnl-4210
Pajk Sindi, Škofova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213012, reg. št. 161643, izdala UE Ljubljana. gnb-4145
Pasarić Štefica, Pod Resevno 1, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1421, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnl-4285
Pečan Petra, Srednjevaška ulica 79,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364812, reg. št. 231543, izdala
UE Ljubljana. gnb-4220
Pekovec Tanja, Stara Fužina 145, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26482. gnq-3980
Peršič Darjo, Prvačina 103, Dornberk,
vozniško dovoljenje. gnx-3898
Peterka Dušan, Krožna 46, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699291, reg. št. 13263, izdala UE Domžale. gnn-4183
Pleško Janko, Pod vinogradi 12, Straža, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
34086, izdala UE Novo mesto. gnw-4049
Plevnik-Vodušek Vesna, Ul. Konrada
Babnika 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 845286, reg. št. 53389,
izdala UE Ljubljana. gnj-4412
Pobolšar Samo, Janševa ulica 9, Celje, vozniško dovoljenje, št. 35016.
gnn-3933
Poderčnik Boris, Robindvor 37, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 4908.
gno-3957
Podgajski Janez, Lendavska ulica 31,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
2865. gnj-3887
Podgornik Aleksander, Fala 35, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8271, izdala UE Ruše. m-2293
Podobnik Uršula, Kalce 26, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5119,
izdala UE Logatec. gni-4363
Polšak Tadej, Šentvid pri Stični 154,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 10263, izdala UE Grosuplje. gnu-4051
Ponikvar Darinka, Ob izviru 6, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8392,
izdala UE Vrhnika. gnr-3929
Ponjević Ekrem, Hrenovice 51, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B. gnf-4266
Popović Desanka, Petrovičeva ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1343182, reg. št. 230888,
izdala UE Ljubljana. gnw-4349
Poštrak Uroš, Vrhovska 1, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
105660. m-2263
Potočnik Gorazd, Loka pri Žusmu 101,
Loka pri Žusmu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12222, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnc-4394
Potrč Boštjan, H. Bračiča 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12572,
izdala UE Maribor. m-2311
Požar Jožef, Pot na Orlek 4, Pivka,
vozniško dovoljenje. gno-3907

Požun Jožef, Orešje nad Sevnico 22,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3118, izdala UE Sevnica. gnc-4219
Prevolšek Damjan, Čermožiše 61, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34917, izdala UE Ptuj. gnm-4134
Pšeničnik Štefka, Slovenja vas 66a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36006, izdala UE Ptuj. gni-3913
Pučnik Mihaela-Helica, Teslova ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1286051, reg. št. 513, izdala
UE Ljubljana. gni-4413
Radakovič Milutin, Cesta na Markovec
61, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 10849. gno-4132
Rajh-Travner Sergeja, Črtomirova 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39818. gnq-4180
Rašić Jasmina, Gestrinova 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352029, reg. št. 229566, izdala UE Ljubljana. gnw-4399
Rems Bogomir, Medlog 26, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEDFGH, št.
19406. gnl-4385
Rems Milan, Podboršt pri Komendi 23,
Komenda, vozniško dovoljenje, št.
10575, izdala UE Kamnik. gnp-4206
Repnik Štefan, Celjska cesta 38, Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 18/98.
gnw-3899
Rihtaršič Matjaž, Rimska cesta 12, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8989. gnw-4128
Rojko Mateja, Radvanjska cesta 105,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 116653, izdala UE Maribor. m-2310
Rojnik Andraž, Graška gora 21, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14128, izdala UE
Slovenj Gradec. gnk-4136
Rudolf Iztok, Hotedrščica 41, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5334, izdala UE Logetec. gng-4165
Rusjan Marko, Goriška 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84047,
izdala UE Maribor. m-2322
Rustja Vili, Dobravlje 3, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
300163, izdala UE Ajdovščina. gnt-3906
Sadnikar Demeter, Usnjarska cesta 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
455, izdala UE Kamnik. gnr-4379
Saić Dragica, Godič 12a, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8871,
izdala UE Kamnik. gnt-4152
Salomon Predrag, Vojkova 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29679.
gny-4097
Selko Mirjana, Groblje 3a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
328661, reg. št. 15357, izdala UE Domžale. gno-3982
Sitar Boštjan, Prepolje 95, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 101573, izdala UE Maribor.
m-2318
Sitar Matej, Strossmayerjeva 32/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
116240, izdala UE Maribor. m-2315
Skočir Primož, Selišče 4, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1181803, izdala
UE Tolmin. gne-3892
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Slatenšek Anton, Cankarjeva 7, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5291, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-4393
Smagin Matjaž, Tavčarjeva 5, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1022558.
gns-3903
Smerkolj Borut, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247512, reg. št. 17760, izdala UE
Ljubljana. gnd-3943
Srzić Lulik Darinka, Pod kolodvorom
2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14202, izdala UE Postojna.
gno-4207
Starc Petra, Ocizla 20, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13652, izdala UE Sežana. gnv-4129
Stojanović Slavko, Peruzzijeva ulica
127a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 815253, reg. št. 137633,
izdala UE Ljubljana. gne-4142
Stopar Damjan, Martinja vas 13, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1197304, reg. št. 9210, izdala UE Trebnje. gnj-3962
Sušec Marija, Ob Sloveniki 6, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
746, izdala UE Maribor. m-2303
Šafarič Niko, Preradovičeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 567706, reg. št. 18755, izdala UE
Ljubljana. gnd-4168
Šergan Vida, Janova ulica 6, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 66/99. gnk-4261
Šešerko Leon, Sokolska 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 113863,
izdala UE Maribor. m-2326
Šipec Marjan, Češnjevek 22, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 807733, reg. št. 35532,
izdala UE Kranj. gnw-3949
Škoda Marijan, Za gradom 6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
11229, izdala UE Koper. gns-3978
Škoda Tatjana, Za gradom 6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
21750, izdala UE Koper. gnt-3977
Škof Nataša, Osp 23, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26156, izdala
UE Koper. gnl-4310
Škrubej Franc, Strmec 39, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8209, izdala UE Mozirje. gnk-3936
Škulj Dragica, V kot 3, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 52298, izdala UE Maribor.
m-2304
Šmajgert Nikola, Borštnikova 65, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60574, izdala UE Maribor. m-2278
Špindler Zdenka, Engelsova 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
76877, izdala UE Maribor. m-2262
Štabej Peter, Polene 10, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7258. gnh-3939
Štefanič Bogomir, Nabrežje št. 9, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2007, izdala UE Kočevje. gnd-4293
Štuhec Milan, Stara nova vas 38, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10263, izdala UE Ljutomer.
gnc-3894
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Šubelj Aleksander, Novo Polje, Cesta
IV/2b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 241261, reg. št. 89766,
izdala UE Ljubljana. gne-4146
Šuligoj Emilijan, Vipavska cesta 90,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnj-4137
Tkalčič Silvester, Zagrenikova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 14180. m-2289
Tomažin Peter, Dalmatinova 7, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068911, reg. št. 25918, izdala UE Domžale. gnd-4018
Tomšič Danjel, Opatje selo 72/d, Miren, vozniško dovoljenje. gnq-3905
Tropenauer Miha, Norički vrh 21, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10210, izdala UE Gornja Radgona. gnn-4133
Trošt Alojzij, Komanova ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1001073, reg. št. 98235, izdala UE
Ljubljana. gnv-4375
Truzzardi Roberto, Rozmanova 24f, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 561281, izdala UE Ilirska Bistrica. gnf-4166
Turk Vladka, Prigorica 75, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6548,
izdala UE Ribnica. gnc-4269
Unuk Danijela, Moša Pijade 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113729, izdala UE Maribor. m-2287
Valenčič Grega, Prijateljeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214565, reg. št. 196576, izdala
UE Ljubljana. gnp-4181
Verglez Tanja, Cesta na Agrarno 12,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 111408. m-2270
Vodovnik Rebeka, Rudarjevo 20, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15532, izdala UE Ravne na Koroškem. gng-4140
Volčini Branko, Študljanska c. 47, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 699311, reg. št. 7229, izdala UE Domžale. gnb-4370
Vozlič Smilja, Kamenče 11, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
902494, izdala UE Žalec. gng-4290
Vrabel Jožef, Benedikt 83, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3991, izdala UE Lenart. m-2305
Vrhunc Matjaž, Rudno 43, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25998,
izdala UE Škofja Loka. gnt-4327
Vrhunec Gregor, Malnarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812294, reg. št. 149993, izdala UE
Ljubljana. gny-4197
Weingerl Jožef, Ulica Josipa Priola 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 24892, izdala UE Maribor. m-2321
Zahirović Sulejman, Stantetova 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2924, izdala UE Velenje. gnw-4099
Zakrajšek Jan, Cankarjeva 6, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1300326, reg. št. 33786, izdala UE
Domžale. gne-3992

Zavrtanik Čelan Alenka, Ul. bratov Hvalič 97, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnf-3891
Zernko Zdenka, Preradovičeva 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78936, izdala UE Maribor. m-2281
Zor Borut, Bizantova cesta 19, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926633, reg. št. 134222, izdala UE Ljubljana. gny-4147
Zorec Marko, Kamniška g. 90a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1096, izdala UE Maribor. m-2319
Zupe Nataša, Bezjakova ulica 35, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
96340, izdala UE Maribor. m-2307
Žibek Darko, Regentova ulica 4, Maribor, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BCGH, št. 78355. m-2268
Žižek Marija, Hotiza 194, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5570, izdala UE Lendava. gnh-4289
Žnidar Klavdija, Škalska cesta 14, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8850, izdala UE Slovenske Konjice. gno-4211
Žnidaršič Mitja, Žnidaršičeva 22, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1131745, reg. št. 22466, izdala UE
Domžale. gnm-4084
Žohar Simona, Polzela 205, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26498,
izdala UE Žalec. gnc-4294
Žonta Peter, Ulica Bratov Babnik 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164318, reg. št. 218834, izdala
UE Ljubljana. gnw-4149

Zavarovalne police
Josifoska Trajanka, Milčinskega ulica
68, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
181974, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-3997
Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalno polico, št. 175816, 249430,
157819, 157270, 180314 AO, AK
254343, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-2290
Kocjančič Robert, Rocenska ulica 27/e,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 635796,
izdala zavarovalnica Tilia. gnr-3904
LABIGNAN & CO, Taborska 16, Domžale, zavarovalno polico, št. 632695, izdala zavarovalnica Tilia. gni-4163
Mihelj Mirjana, Bogomira Magajne 5,
Divača, zavarovalno polico, št. 1-AO-97
0725965, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnz-3971
Nunić Verica, Jevnica 14, Litija, zavarovalno polico, št. 546234, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-3983
Peterka Mojca, Kotna 22, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. AO 654295,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnp-3881
Tavi d.o.o., Vrhovci, C. XVII 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 620571, izdala zavarovalnica Tilia. gns-4178
Transport Pušenjak d.o.o., Noršinci
1/f, Ljutomer, zavarovalno polico, št.
175145, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnw-4199
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Aksentić Andreja, Kolodvorska cesta
22a, Pivka, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1998. gnp-4106
Ažman Mojca, Tržaška 1, Lesce, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole Kranj, smer
ekonomsko komercialni tehnik. gnl-4110
Bec Krištof, Primožičeva ulica 19, Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠCpet Ljubljana, izdano leta 1997. gnv-4350
Bogatin Mitja, Žibertova 27, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu STŠ Celje,
izdano leta 1994. gnz-4321
Brancelj Mojca, Loke 29, Mozirje, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1999. gnv-4275
Brence Miran, Tomšičeva ulica 36, Maribor, indeks, št. 29005756, izdala Tehniška fakulteta. m-2276
Brodnik Katja, Ulica OF 3, Trebnje, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Novo mesto, izdano leta 1995. gny-4397
Brumen Maksimiljan, Sarajevska ulica
6, Maribor, spričevalo 1. letnika gimnazije. m-2298
Cener Anđelina, Serdica 112, Rogašovci, letno spričevalo 2. letnika Srednje
strojne in tekstilne šole Murska Sobota,
izdano leta 1996. gnv-4204
Cener Anita, Serdica 112, Rogašovci,
letno spričevalo 2. letnika Gimnazije v Murski Soboti, izdano leta 1991/92.
gne-4117
Čolnik Simon, Kersnikova cesta 3,
Grosuplje, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta 1996.
gnq-4355
Dukič Lorenci Sabina, Na produ 2, Kamnik, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1984, izdano na ime
Dukič Sabina. gnc-4369
Fabijan Luka, Sela pri Dol. Toplicah
86, Dolenjske Toplice, spričevalo o zakjučnem izpitu SŠGT, izdano leta 1981.
gnv-4200
Ferlani Sabrina, Prvačina 118, Dornberk, zaključno spričevalo. gnk-4086
Gajšek Branka, Krtince 11, Podplat,
indeks, št. 81501018, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta Maribor. gnm-4334
Gala Ana, Gradnikove brigade 9, Nova
Gorica, indeks, št. 62980530, izdala Visoka šola za hotelirstvo in turizem Portorož. gng-4115
Gostiša Mateja, Bevke 23, Vrhnika, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1995. gno-4107
Grabić Sara, Jakčeva 14, Novo mesto, spričevalo 1. letnika zdravstvene šole,
izdano leta 1999. gnq-4205
Gregorc Katja, Ropretova cesta 20,
Mengeš, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kamnik, izdano leta 1995. gny-4297
Grm Vili, Pongrac 109, Griže, zaključni izpit. gnf-4116
Gudlin Ivan, Izidora Kršnjavog 10/a,
Karlovac, Hrvaška, spričevalo 2. razreda
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Poklicne srednje šole Domžale, izdano
leta 1982. gni-4263
Hadžić Hasan, Tončka Dežmana 10,
Kranj, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1985. gnh-4139
Horvat Josip, Tržaška cesta 47, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne kovinarske in usnjarske galanterijske
šole Domžale, izdano leta 1976, 1977 in
1978. gnd-4343
Ivanković Vanja, Ulica Stanka Škalerja
17, Brežice, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gnn-3883
Jamnik Nuša, Cesta IV/1, Grič, Ribnica, spričevalo 1. in 2. letnika Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1997 in 1998.
gnb-4295
Kapitan Stanislav, Ložice 29, Anhovo,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gradbenega šolskega centra Ljubljana, izdano leta
1970. gnz-4221
Kolenko Andrej, Srednja Bistrica 58, Črenšovci, indeks, št. 61157383. gnz-4171
Konečnik Majda, Brezno 24, Podvelka, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Ravne, izdano na ime Čevnik Majda.
gnb-4120
Koprivnik Andrej, Resnik 21/a, Zreče,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
1992. gnv-4325
Kovač Jožica, Potok 54, Straža, spričevalo 1. letnika Frizerske šole, izdano
leta 1981, izdano na ime Kuhelj Jožica.
gnh-3964
Krevs Vida, Korito 24, Dobrnič, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdana leta 1988 v Novem mestu na ime
Šparovec Vida. gnh-4314
Kurić Husein, Poljanska cesta 66/b,
Ljubljana, diplomo Šole za voznike motornih vozil, št. 2355, izdano 31. 5. 1975.
gnm-4159
Kuzmič Metka, Vrtna 2, Murska Sobota, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika.
gnm-4359
Levičnik Tomaž, Vojkova cesta 50, Ljubljana, spričevalo 3. letnik Srednje elektrotehniške šole, izdano leta 1980/81.
gnf-4141
Lukač Stanko, Lendavska ulica 17/b,
Murska Sobota, spričevalo o zakjučnem
izpitu Šolskega centra tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnq-3880
Malešič Marjeta, Pod kostanji 12, Ljubljana, indeks, št. 26200977, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo leto
izdaje 1995. gne-4167
Matić Peter, Nanoška ulica 20, Ljubljana, spričevalo 2. letnika PTT, izdano
leta 1997. gnl-4335
Mevlja Boris, 1. tankovske 1, Sežana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbene šole, odsek za nizke gradnje, št.
270, izdano leta 1984. gnb-4320
Mežnar Marko, Senožeti 17, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole, izdano leta 1996. gno-4382
Mihina Davor, Krajčeva 14, Novo mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih in zdravstvenih usmeritev
Boris Kidrič Novo mesto, izdano leta
1984, 1986 in 1987. gni-3988

Modrijančič Darja, Goličnikova 8, Mozirje, letno spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Celje, izdano leta 1975.
gnm-4113
Nose Franc, Št. Jurij 144, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije pedagoške smeri, izdano leta 1977. gnl-4160
Novak Darko, Spodnje Pirniče 21f,
Medvode, diplomo Srednje šole za elektroniko Ljubljana, izdana 1. 7. 1988.
gnt-4252
Oberstar Uroš, Škofjeloška cesta 18,
Medvode, spričevalo 3. Srednje ekonomske šole, izdano leta 1998. gnl-3985
Padovan Marko, Vojkova 19, Portorož
- Portorose, spričevalo Kovinarske šole
Koper, izdano leta 1993/94, 1994/95 in
1995/96. gnf-3916
Papež Anton, Kurirska steza 6, Črnomelj, indeks, št. 20970188, izdala Pravna fakulteta leto izdaje 1997. gnc-4169
Perko Sabina, Pod gozdom cesta
V/21, Grosuplje, diplomo Srednješolskega centra Ljubljana, izdana 25. 6. 1987
na ime Rejc Sabina. gnk-4161
Petrinja Orjana, Sabinijeva 10/a, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo
št. 3246-76/VI, izdano 25. 6. 1976.
gnd-3968
Pinter Dušan, Golovec 5, Trbovlje, spričevalo o zakjučnem izpitu Kovninarske
šole CSŠ Zagorje ob Savi. gni-4317
Pisanec Franc, Apače 98, Apače, spričevalo o zakjučnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1982. m-2326/a
Pohle Ljudmila, C. na ribnik 3, Brestanica, spričevalo Gostinske šole Novo mesto, poklic natakar, izdano leta 1970.
gnm-3884
Prudič Maja, Vilharjeva 3, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996. gni-4063
Rebula Anton Christian, Podbreže 14,
Sežana, spričevalo 6. razreda OŠ bratov
Polančič Maribor, izdano leta 1984.
gnn-4408
Repas Lidija, Vojkova 12, Velenje, spričevalo 1. letnika Strokovno zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1997.
gnf-3941
Ristič Miladin, Kurirska pot 1a, Jesenice, spričevalo za poklic strojni ključavničar, izdano leta 1974. gnl-3885
Rode Aleš, Stara Vrhnika 32, Vrhnika,
indeks, izdala Srednja šola tehničnih strok Šiška leto izdaje 1997. gnz-4346
Rubič Gašper, Kavčičeva 44, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1997. gnw-4249
Simčič Peter, Poljubinj 24/a, Tolmin,
indeks, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-4123
Simončič Robert, Prečna 2, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1999. gnk-4011
Slatinšek Vladimir, Vanča vas št. 12,
Murska Sobota, spričevalo o zakjučnem
izpitu Poklicne tapetniške šole, izdano leta
1981. gnd-4118
Stegne Milan, Urh 26, Zgornja Ložnica, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-2272
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Škoda Sabina, Gornja Prekopa 21/a,
Kostanjevica na Krki, spričevalo 1. letnika
Srednje kmetijske šole Novo mesto, izdano leta 1997. gnw-4374
Škufca Dušanka, Žirovnica 64, Žirovnica, spričevalo 3. letnika ESŠ Jesenice,
izdano leta 1976/77, izdano na ime Milenkovič Dušanka. gnz-4121
Škufca Dušanka, Žirovnica 64, Žirovnica, spričevalo 4. letnika ESŠ Jesenice,
izdano leta 1977/78, izdano na ime Milenkovič Dušanka. gny-4122
Šmalc Matej, Vogelna ulica 4, Ljubljana, indeks, št. 21012588, izdala Fakulteta za družbene vede. gnu-4351
Štalcar Damjana, Klemenčičeva 9,
Novo mesto, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije pedagoške smeri, družboslovno jezikovna usmeritev Novo mesto, izdano leta 1982. gne-3967
Štruc Dejan, Zaloška 98, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik
Kajuh, izdano leta 1994. gnh-4214
Šulin Neva, Trg golobarskih žrtev 41,
Bovec, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin, izdano
leta 1974 in 1975. gnd-4318
Šušmelj Brigita, Voglarji 4, Trnovo pri
Gorici, letno spričevalo 2. letnika SGTŠ,
izdano leta 1994, izdano na ime Terčič
Brigita. gnw-4299
Šuštaršič Tjaša, Gortanova 12, Ljubljana, indeks, št. 1098382, izdala Pedagoška fakulteta leto izdaje 1998. gnc-4344
Švajger Aleš, Raičeva ulica 57, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana 23. 12.
1988. gne-4242
Tančak Tomislav, Nova vas pri Mokricah 20, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične šole
v Krškem, izdano leta 1994, 1995.
gnu-3926
Tomažič Anton, Stojnci 23, Markovci,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano v šolskem letu
1975/76. m-2331
Topler Darja, Podgornikova 7, Limbuš,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske
šole, izdano leta 1986, 1987 in 1988.
m-2284
Turha Sonja, Krajna 44, Tišina, letno
spričevalo 1. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1992. gns-3878
Turnšek Jože, Šempeter 121, Šempeter pri Gorici, spričevalo. gnl-4085
Ucman Boštjan, Šegova ulica 10, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda OŠ Šmihel,
izdano leta 1991. gnw-3874
Ucman Boštjan, Šegova ulica 10, Novo
mesto, spričevalo 1., 2., 3. letnik in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične in zdravstvene šole, izdano leta 1992
do 1994. gnv-3875
Vavpotič Primož, Gosposvetska cesta
22, Maribor, indeks, št. 81451250, izdala EPF v Mariboru. m-2274
Velušček Adelja, Kolarska 12, Koper Capodistria, spričevalo Ekonomske šole
Koper, št. 1295, izdano leta 1970.
gnt-4202
Vinkovič Andrej, Brodarjev trg 15, Ljubljana, spričevalo OŠ Ketteja Murna v Ljubljani, izdano leta 1995. gns-3928
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Virag Iztok, Sadarjeva 6, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1998. gnv-4225
Vizlar Jože, Postaja 35, Mirna Peč, diplomo Srednješolskega centra Ljubljana,
PTT, št. II/937, izdana 26. 8. 1987.
gng-4315
Vranjek Peter, Ložnica 17, Velenje, spričevalo o zakjučnem izpitu Strojne šole,
smer strojni mehanik. gng-4190
Vurkeljc Žiga, Brodarjev trg 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika in dva potrdila o
uspehu za 2. letnik Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnu-4405
Zajc Danica, Zlatoličje 98, Starše, spričevalo o zakjučnem izpitu Upravno-administrativne šole Ptuj, izdano na ime Jus
Danica. gns-4203
Žižek Srečko, Delavska 6, Senovo, spričevalo o zakjučnem izpitu Ekonomske
srednje šole v Mariboru, izdano leta 1981.
gng-4390
Žunič Katarina, Lebanova ulica 36,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1993.
gne-4342
Žurbi Alenka, Ljubljanska 35, Kamnik,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje lesne
šole, izdano leta 1980 in 1982, izdano na
ime Osolin Alenka. gnc-3948

Ostali preklici
Arnež Mihael, Jarška cesta 18, Domžale, priključno vozilo ADRIA-IMV osebna
bivalna 400SL, ADRP0010, reg. označba
D7-65
LJ,
št.
šasije
VY14152D0L0001853. gnb-4378
AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 110861.
gnh-3918
Balažic Rudolf, Cankarjevo nabrežje 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-4218
Barukčić Šimo, Cesta Komandanta
Staneta 11, Litija, izkaznica za dodatno
zdravstveno zavarovanje št. C-0538407.
gnv-4175
Brbre Danilo, Zgornja Ložnica 74, Zgornja Ložnica, delovno knjižico št. 4803,
ser. št. 212307, izdana 15. 1. 1992.
m-2302
Budal Martina, Stara pot 13, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 13425, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnr-4279
Cakić Nenad, Delakova ulica 12, Ljubljana, delovno knjižico. gno-4357
Černe Borut, Stara Vrhnika 151, Vrhnika, vojaško knjižico, št. DE 003825.
gnc-4194
DELO TČR, d.d. Ljubljana, Dunajska
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0112453.
gnt-3981
Dr. Jurij Kurillo, Smledniška cesta
12/a, Kranj, izkaznico Slovenskega zdravniškega društva Ljubljana, št. E 122.
gng-4319
Dresler Tea, Srednje Gameljne 29a,
Ljubljana Šmartno, potrdilo o opravljenem

izpitu za poslovodja v trgovini, izdala GZS,
združenje za trgovino leta 1996.
gnh-4164
Fras Matjaž, Dupleška cesta 317, Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
29007705. m-2325
Gluhar Petra, Koritno 46, Bled, študentsko izkaznico, št. 1097150, izdala Pedagoška fakulteta. gnx-4348
Kolarič Helena, Mošnje 66, Radovljica, delovno knjižico. gnw-4124
Koren Aleksander, Groznikova ulica
17, Ljubljana, delnice Lek d.d. Ljubljana,
razreda B, ser. št. BS004973,
BS004974, BS004975, BP030481,
BP030516, BT011661.. gny-4347
Mlakar Katrin, Spodnje Partinje 26, Lenart v Slov.goricah, študentsko izkaznico,
št. 11619, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnn-4233
Oraščanin Semir, Ljubljanska 1, Kranj,
delovno knjižico. gnf-4316
Penca Tomaž, Oljčna pot 9/c, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnr-3879
Prezelj Antonija, Zelena pot 23, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
13591, izdana 7. 3. 1993. gng-4340
Prijol Boštjan, Stanovno 10, Ivanjkovci, delovno knjižico. gnq-3930
Prudič Maja, Vilharjeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 1096234, izdala Pedagoška fakulteta. gnn-3908
Rižnar Stanislav, Moškanjci 62, Gorišnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0299167. gnj-4112
Rošić Asmir, Majke Jugoviča 9, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
424492640. gnm-4259
Sekulič Miljenko, Fazanska 4, Portorož - Portorose, pooblastilo o usposobljenosti za gašenje požara na vodstveni ravni, št. AA000040. gnf-3866
Sekulič Miljenko, Fazanska 4, Portorož - Portorose, pooblastilo o usposobljenosti za iskanje, reševanje in obstanek na
moru, št. HH000030. gne-3867
Sekulič Miljenko, Fazanska 4, Portorož - Portorose, pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi in čolnom za
reševanje, št. JJ000030. gnd-3868
Sekulič Miljenko, Fazanska 4, Portorož - Portorose, pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči na ladji, št.
KK000036. gnc-3869
Sekulič Miljenko, Fazanska 4, Portorož - Portorose, pooblastilo, izdano po
določbah mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje pooblastil in ladijsko stražarjenje pomorščakov,
1978, spremenjene v letu 1995, št.
P000018. gnb-3870
Semič Andreja, Jurčkova cesta 113,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-3993
Stariha Franci, Sela pri Semiču 21, Semič, študentsko izkaznico, št. 23970309,
Fakulteta za strojništvo. gnj-4262
Stojanovič Nenad, Jagodje 35, Izola Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 01-05-200/01-1982.
gny-3972
Škorič Miran, Kajuhova ulica 14, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 9/2780-1980, izdala Kapetanija Sisak, dne 14. 7. 1980.
gnm-4409
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Škrbec Ivan, Vrtnarija 6/c, Vrhnika, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02113-658/97. gnt-3902
Špiljak Marko, Planina 10, Kranj, delovno knjižico. gnk-4111
ŠTAJERSKI AVTODOM dd, Tržaška
38, Maribor, potrdilo za registr. avtomobila Renault megne scenic 1.6 16V, št.
šas. VF1JAO40520509602, carinjeno
16. 6. 1999 po ECL št. 5658. m-2288
ŠTAJERSKI AVTODOM dd, Tržaška
38, Maribor, carinsko deklaracijo za osebno vozilo megan scenic 1.6 16V, št. šasije VF1JAO40520509602, carinjeno 16.
6. 1999 po ECL št. 5658. m-2285
Štine Franc, Smolenja vas 48/b, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja za pridobitev licence v cestnem
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prometu, št. 605-258, izdana 2. 6. 1997.
gnu-4201
Štriker Monika, Diesen, Francija, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdala Srednja medicinska šola leta 1980.
gny-3947
Talić Ferid, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-4227
Trnjak Marko, Ul. Angelce Ocepkove 5,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jože Plečnik, leta 1998/99. gnm-3984
Tropenauer Miha, Norički vrh 21, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
81510632, EPF. m-2308
Vidovič Nada, Voduškova 2, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424490892. gnb-3920
Vohl Dragica, Zimica 43, Zgornja Korena, delovno knjižico. m-2317

Zakšek Franc, Čača vas 39, Podplat,
delovno knjižico, št. 21882. gnq-4280
Zorko Matjaž, Zdolska cesta 32, Krško, študentsko izkaznico, št. 43000878,
Akademija za glasbo. gnd-4243
Zupančič Janez, Cesta na Ključ 33,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-4176
Žigon Cristian Norberto, Rožna dolina,
C. IV/23, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/136512/94. gnp-4406
Žigorn Gregor, Vilenska 10, Orehova
vas, delovno knjižico, št. 1364, reg. št.
A024964, izdana 19. 10. 1992 v Mariboru. m-2291
Žnidar Borut, Šorlijeva 7, Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4379/95. gnf-3966
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar
Dušan Požar

OSNOVE KAZENSKEGA
PROCESNEGA PRAVA
Dušan Požar, dolgoletni mariborski tožilec, je izpolnil svojo obljubo. Pripravil je novo knjigo
o kazenskem procesnem pravu, ki ni namenjena le študentom in sodnim pripravnikom,
temveč tudi vsem tistim, ki jim prebiranje zakona o kazenskem postopku odpira mnoga
vprašanja, na katera si iz suhoparno zapisanih zakonskih določb ne znajo prav odgovoriti.
Izhodišče knjige je zakon o kazenskem postopku, ki je bil obsežno dopolnjen lani. Za širše
razumevanje kazenskega procesnega prava in njegove vloge v celotnem pravnem sistemu
pa so nekateri inštituti pojasnjeni tudi z vidika procesne teorije in ponekod s primerjavo
nekaterih pravil anglosaškega kazenskega procesa.
Cena 4050 SIT

10497

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q OSNOVE KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar
prof. dr. Karel Zupančič

DRUŽINSKO PRAVO
Čeprav se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po vsebini ni spremenil že ducat
let, je na področju družinskega prava veliko novega. Teoretiki in sodna praksa so izoblikovali
svoje razumevanje in pravne posledice zunajzakonske skupnosti, zožen je krog družine,
drugačna razmerja v družini zahteva Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah,
veliko pa je tudi razmišljanj o pravni ureditvi nekaterih razmerij med istospolnimi partnerji.
Velja tudi nov zakon o pravdnem postopku, ki posega seveda tudi na področje družinskega
prava.
Razlogov, da je profesor ljubljanske Pravne fakultete pripravil novo knjigo, je torej dovolj.
Avtor v razumljivem jeziku popelje bralca na vsa področja družinskega prava, dr. Barbara
Novak pa je pripravila podrobno stvarno kazalo, ki bistveno olajša iskanje odgovorov na
zastavljeno vprašanje.
Cena 4536 SIT
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q DRUŽINSKO PRAVO
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