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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 50 z dne 28. 6.
1999, stran 3414, Srg št. 16272/94,
Rg-163, se ime družbe popravi in se pravil-
no glasi: ATON, d.o.o., trgovsko in storitve-
no podjetje, Moše Pijadejeva 38/a, Ljub-
ljana.

CELJE

Rg-300050
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00519 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
ŠMARJE, kmetijstvo, trgovina in go-
stinstvo, z.o.o., Šmarje pri Jelšah 154,
sedež: Šmarje pri Jelšah 154, 3240
Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
2/03059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo zadružnih pravil s temile po-
datki:

Matična št. 5186269
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA ŠMAR-

JE, kmetijstvo, trgovina in gostinstvo,
z.o.o., Obrtniška 2, Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: Kmetijska zadruga
Šmarje, z.o.o., Šmarje pri Jelšah

Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Obrt-
niška 2

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533

Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov, proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
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časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 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.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti G/51.18 opravlja družba
vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri de-
javnosti N/85.20 opravlja družba vse, ra-
zen veterinarstva v javnem zdravstvu.

Spremembe zadružnih pravil z dne
28. 11. 1996.

Rg-301840
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00225 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ARKA IMPORT EXPORT,
d.o.o., sedež: Petrovče 277, 3301 Pe-
trovče, pod vložno št. 1/00752/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in družbene pogodbe ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5298105
Sedež: 3310 Žalec, Hmeljarska 1
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve

menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 opravlja družba
vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri de-
javnosti G/52.48 opravlja družba vse, ra-
zen orožja in streliva; pri dejavnosti K/74.12
opravlja družba vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 3. 1996.

Rg-301913
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00336 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KOČEVAR & THERMO-
TRON, proizvodnja električnih strojev in
naprav, varilne in regulacijske tehnike,
d.o.o., sedež: Ločica 65/d, 3313 Polze-
la, pod vložno št. 1/03172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št. 5530776
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 71 / 3. 9. 1999 / Stran 4399

transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7482 Pa-
kiranje.

Pri šifri G/51.18 opravlja družba vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 3. 4. 1998.

Rg-302460
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01306 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO-MOBIL, d.o.o.,
Celje, sedež: Plečnikova 2/c, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/05212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, zastopnika, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št. 5739993
Firma: EM 7, trgovina, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: EM 7, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Kosovelova 16
Ustanovitelj: Petecin Bogdan, izstopil

3. 11. 1997; Vodopivec Bojan, Laško,
Strmca 28, vstopil 8. 12. 1992, vložil
1,607.658 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Petecin Bogdanu, ki je bil razre-
šen 3. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6311 Prekladanje; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.
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Pri šifri dejavnosti 67.13 samo menjalni-
ce in zastavljalnice.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 11. 1997.

Rg-301845
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00487 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GLIN GOSTINSTVO, d.o.o.,
Nazarje, sedež: Lesarska c. 10, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/04775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št. 5678153
Ustanovitelji: GLIN HOLDING Lesna in-

dustrija, d.o.o., Nazarje, izstop 13. 2.
1997, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., izstop 13. 2. 1997 in Jurak Trogar
Marija, Mozirje, Radegunda 57, vstop
13. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-403343
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00161 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa DOLINA, Trgovina, d.d., se-
dež: Goriška 46, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/00935/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5003008
Firma: DOLINA, trgovina, d.d., Velenje
Skrajšana firma: DOLINA, d.d., Velenje
Člani nadzornega sveta: Podgoršek Iva-

na in Ovčjak Majda, izstopili 15. 1. 1997;
Rednak Bojan, Lovrenčič Darko in Štukelj
Emil, vstopili 15. 1. 1997.

Dejavnost, izbrisana 15. 4. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6521
Finančni zakup (leasing); 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Sprememba statuta z dne 15. 1. 1997.

KOPER

Rg-301985
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01799 z
dne 2. 2. 1999 pri subjektu vpisa PIVKA,
perutninarstvo, d.d., sedež: Neverke 30,
6256 Košana, pod vložno št. 1/00266/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5151406
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 5211 Tr-

govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili.

Rg-302278
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02026 z
dne 12. 2. 1999 pod vložno št.
1/05576/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358715
Firma: SIMAR – Trgovina in poslovne

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

govornostjo
Sedež:  6000  Koper,  Škocjanska

pot 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Silvano, Koper, Škoc-

janska pot 18, vstopil 1. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Božič Silvano, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Božič Sonja, oba iz
Kopra, Škocjanska pot 18, imenovana
1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-302533
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00252 z
dne 3. 2. 1999 pod vložno št. 1/05575/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1359207
Firma: NUR, zaključna dela v gradbe-

ništvu in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Premrlova ulica 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Badnjević Šefik, Izola, Dvo-

riščna ulica 13, vstopil 18. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Badnjević Šefik, imenovan 18. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 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; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2223 Knjigoveštvo in
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dodelava; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaš-
čev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,

specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250

Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstanjeva-
nja trdnih odpadkov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 67.13
samo menjalnice; 74.12 izvzeta je revizij-
ska dejavnost.

Rg-403505
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00742 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TRIM SERVIS, podjetje za
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Šepulje,
sedež: Šepulje 27, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/02285/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5515777
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1999:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 2873 Pro-
izvodnja 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 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
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izvodnja 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-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi 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 de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 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 prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 7412 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

KRANJ

Rg-300280
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01555 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ELAN, podjetje za ustanav-
ljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje, sedež: Be-
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gunje 1, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/00081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Člani nadzornega sveta: Jašić Zoran, Te-

šija Ivan, Penić Ivan, Šeremet Niko in Stipić
Paul, izstopili 28. 9. 1998; Prka Božo, Pri-
morac Jadranka in Šimović Jure, vstopili
28. 9. 1998.

Sprememba statuta z dne 28. 9. 1998.

Rg-300281
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01392 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa CORONA, proizvodnja in
trženje električnih in plinskih aparatov,
d.d., sedež: Reteče 4, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5537878
Člani nadzornega sveta: Pegam Primož,

Ceferin Peter, Likar Vladimir, Rupar Boštjan
in Omejc Branko, izstopili 27. 8. 1998; Ma-
tos Milan, izstopil in ponovno stopil 27. 8.
1998, Rozman Monika, Mesec Brane in
Demšar Pavel, vstopili 27. 8. 1998.

Rg-300283
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01775 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MIKOM, trgovsko podjetje
z mešanim blagom, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Pod Plevno 42, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/00582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5303818
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kr-

žišnik Marija, Škofja Loka, Poljanska c. 44,
imenovana 6. 4. 1998, kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom

in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 4. 1998.

Rg-300285
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01458 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZORAN RANT,
raziskave, razvoj, proizvodnja in proda-
ja proizvodov, sistemov in uslug s po-
dročja hladilstva, klimatizacije in suše-
nja, d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
66a, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5042097
Članica nadzornega sveta: Šifrar Igor,

izstopil 10. 9. 1998; Rant Marija, vstopila
10. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-300286
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01675 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa FIVER, podjetje za trgovi-
no, storitve in zastopanje, d.o.o., Radov-
ljica, sedež: Vrbnje 47, 4240 Radovljica,
pod vložno št. 1/04746/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in poslovnega deleža
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5758211
Sedež:  4240  Radovljica,  Cankarje-

va 78
Osnovni kapital: 8,456.000 SIT
Ustanoviteljica: Frelih Stanislava, Radov-

ljica, Vrbnje 47, vstopila 25. 3. 1993, vloži-
la 8,456.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Frelih Stanislava, razrešena 5. 11.
1998; direktor Frelih Vinko, Radovljica, Vrb-
nje 47, imenovan 5. 11. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
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pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-300290
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01720 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO GORENJSKA,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., sedež: Bleiweisova 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5175348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šte-

fe Drago, Kranj, Cesta na Klanec 26, razre-
šen 29. 10. 1998 kot začasni direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-300291
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01795 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ŽIČNICE VOGEL, Bohinj,
p.o., sedež: Ukanc 6, 4265 Bohinjsko
jezero, pod vložno št. 1/00535/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme in tipa zastopnika, osnovni kapital,
ustanovitelje, nadzorni svet, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, izbris skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5097444
Firma: ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 152,591.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vložil 22,059.000 SIT, Slo-

venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 15,259.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vložila 6,441.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 29,606.000 SIT, ude-
leženci notranjega odkupa, vložili
48,738.000 SIT in Sklad za spodbujanje raz-
voja TNP, vložil 30,518.000 SIT – vstopili
18. 9. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Sodja Lovro, Bohinjska Bistrica, Triglavska
30, ki od 18. 9. 1998 kot direktor začasne
uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Komar Primož,
vstopil 18. 9. 1998, Zupančič Metka, vsto-
pila 10. 9. 1998, in Štros Franc, vstopil
18. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 75253 Druge
oblike zaščite in reševanja; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90004 Kanalizacija in delo-
vanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja so vpisane na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo št. LP 01145/01102-1998/IZ z dne
26. 10. 1998.

Rg-300293
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01703 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
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tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003563
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-

skernik Jakob, razrešen 1. 12. 1998; Kor-
dež Albin, Radovljica, Lancovo 90, razre-
šen 1. 12. 1998 kot član uprave in imeno-
van za generalnega direktorja – predsedni-
ka uprave, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krkoč Boris,
Lukša Vesna, Mencinger Jože in Sajovic
Anton, izstopili 19. 12. 1998; Piskernik Ja-
kob, Žibert Jakob, Oražem Tatjana in Kajzer
Marjana, vstopili 19. 12. 1998.

Rg-300295
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01402 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428114
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve.

Rg-300296
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01748 z dne 8. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06309/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331183
Firma: PIERRE, trgovina, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Viktorja Kej-

žarja 8
Osnovni kapital: 2,260.300 SIT
Ustanovitelja: Karadžić Dejan, Jesenice,

Cesta maršala Tita 15, in Šmitran Nebojša,
Jesenice, Cesta maršala Tita 71, vstopila
11. 11. 1998, vložila po 1,130.150 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kara-
džić Dejan in Šmitran Nebojša, imenovana
11. 11. 1998, kot poslovodji – direktorja
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-

mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro – G
52.488 ne sme opravljati trgovine na drob-
no z orožjem in s trelivom; – K 74.12 ne
sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-300297
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00154 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SIRENA KADIRA & JOŽE

JARC, d.n.o., proizvodnja tekstilnih in
elektrotehničnih izdelkov, sedež: Gorenj-
ska c. 16, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/02125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5534496
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 01132

Sadjarstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije;4531 Električne inštala-
cije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: – G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; – G 52.488
razen orožja in streliva.

Rg-300305
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01523 z dne 16. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KRON TELEKOM, teleko-
munikacijski engeniring, d.o.o., sedež:
Koroška 20, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5948649
Dejavnost, vpisana 16. 12. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 6420 Telekomunikacije; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-300303
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01583 z dne 16. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LESMARK, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06328/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljice in zastopnice,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5435323
Firma: GAMS-MOBIL, prevozne stori-

tve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GAMS-MOBIL, d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Velesovska 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Cerjak Marija, izstopila

9. 10. 1998; Božnar Danica, Šečur, Vel-

sovska 32, vstopila 9. 10. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cerjak Marija, razrešena 9. 10.
1998; direktorica Božnar Danica, imenova-
na 9. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998:
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 37200 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51110 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74700 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 80410 Dejav-
nost vozniških šol; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
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Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod vl. št. 1/9212/00 s firmo LESMARK,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-300307
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01766 z dne 16. 12. 1998 pri
subjektu vpisa WECO COMMERCE BLED,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Lesce, sedež: Rožna dolina 40, 4247 Les-
ce, pod vložno št. 1/03173/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5600928
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega 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 ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Prozvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Pro-
izvodnja 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 stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-

tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na 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 de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov.

Rg-300311
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01802 z dne 24. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KALAN & DRUŽBENIK, pro-
izvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo,
d.n.o., sedež: Hrušica 163, 4270 Jese-
nice, pod vložno št. 1/05896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v d.o.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanovitelja, zastopnika in os-
novnega kapitala ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5970938
Firma: FE-STA, proizvodnja, informa-

tika, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FE-STA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, C. železarjev 8
Osnovni kapital: 2,201.000 SIT
Ustanovitelji: Kalan Janja, izstopila

10. 12. 1998; Jeklič Stanko, Hrušica, Jese-
nice, Hrušica 163, izstopil iz d.n.o. in vstopil
v d.o.o., 10. 12. 1998, in Žagar Zmagoslav,
Hrušica, Jesenice, Hrušica 160, vstopil
10. 12. 1998, vložila po 1,100.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kalan Janja, razrešena 10. 12. 1998;
Jeklič Stanko, razrešen 10. 12. 1998 kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in direktor Žagar
Zmagoslav, imenovan 10. 12. 1998, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 24. 12. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1998: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-300313
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01656 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA KIBERNETIKA, To-
varna orodij in naprav, Kranj, p.o., se-
dež: Savska loka 4, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/01292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in zastop-
nika, osnovni kapital, ustanovitelje, člane
nadzornega sveta, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in izbris
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5045100
Firma: ISKRA OTC, Tovarna orodij in

naprav, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Savska loka 4
Osnovni kapital: 141,497.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 37,079.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 12,437.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 24,874.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 14,168.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
35,812.000 SIT, in obstoječe trajne vloge
domačih pravnih oseb v višini 17,127.000
SIT – vstopili 15. 9. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
šič Franc, razrešen 15. 9. 1998; Bavdaž
Jurij, Nova Gorica, Kostanjeviška 17, ime-
novan 15. 9. 1998, kot direktor začasne
uprave, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Oberstar Janez,
Mubi Marjan in Rozman Rajko, vstopili
15. 9. 1998.
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Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-

tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja so vpisane na podlagi odločbe
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01521/02110-1998/BJ z dne
30. 10. 1998.

Rg-300314
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01731 z dne 23. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06343/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1331710
Firma: SAVA RENT, trgovina in stori-

tve, d.d.
Skrajšana firma: SAVA RENT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 4.100.000 SIT
Ustanoviteljice: SAVA, gumarska in ke-

mična industrija d.d., Kranj, Škofjeloška c.
6, vložila 3,700.000 SIT, SAVA MEDICAL IN
STORITVE, podjetje za usposabljanje in za-
poslovanje invalidov, d.o.o., Kranj, Škofje-
loška c. 6, vložila 100.000 SIT, SAVA
TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj,
Škofjeloška c. 6, vložila 100.000 SIT, SAVA
ENGINEERED PRODUCTS EUROPE, druž-
ba za proizvodnjo gumenotehničnih izdelkov,
d.o.o., Kranj, Škofjeloška c. 6, vložila
100.000 SIT, SAVA-GUMA, družba za pro-
izvodnjo gumenih izdelkov, d.d., Kranj, Škof-
jeloška c. 6, vložila 100.000 SIT – vstoile
16. 11. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-
sednik uprave Peternel Janez, Kranj, Pot v
Bitnje 36, ki zastopa družbo neomejeno, ter
člana uprave Hude Miran, Kranj, Ul. Tuga
Vidmarja 6, in Okršlar-Šajatovič Vesna, Šen-
čur, Pipanova c. 74, ki nimata pooblastila za
zastopanje, imenovani 16. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-300316
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01810 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa RAINBOW, trženje – šport-
ni marketing, d.o.o., sedež: Železniška
6, 4248 Lesce, pod vložno št.
1/01490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in vložka družbenika ter akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5410746
Sedež: 4248 Lesce, Alpska cesta 37b
Osnovni kapital: 3,640.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanšek Silvo, Jesenice,

Prešernova 37, vstopil 6. 12. 1990, vložil
3,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1998.

Rg-301456
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00008 z dne 7. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa Lesna zadruga za Selško doli-
no, z.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/05346/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5857325
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-

sec Anton, razrešen 15. 9. 1996; Krek Pe-
ter, Selca 12, imenovan 15. 9. 1996, kot
predsednik zadruge zastopa zadrugo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,

gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-

pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-301457
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00624 z dne 8. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa K & D, izobraževalno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Jesenice,
sedež: Titova 16, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/01395/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
priimka družbenika, zastopnika in priimka za-
stopnika ter poslovnega deleža, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5404061
Ustanovitelj: Kranjc Sašo, Jesenice, Pre-

šernova 34, vstopil 10. 7. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dolenšek Franc, izstopil 10. 3. 1998.

Oseba, pooblačena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Sašo, imenovan 10. 7. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; Dolenšek
Franc, razrešen 10. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
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Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 10. 3. 1998.

Rg-301461
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00024 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa VREČEK, podjetje za pro-
izvodno, gradbeno in trgovinsko dejav-
nost, izvoz-uvoz, Kranj, d.o.o., sedež: Pre-
doslje 156, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5409047
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-301462
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01636 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA,
trgovsko podjetje, Škofja Loka, d.o.o.,
sedež: Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5524741
Pripojitev k družbi NAMA, trgovsko pod-

jetje, d.d., Ljubljana, vpisani pod vl. št.
1/837/00, na podlagi pogodbe o pripojitvi
z dne 1. 10. 1998. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-301465
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00912 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SPIN, poslovna in športna
informatika, Kranj, d.o.o., sedež: Rupa
23c, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5325455
Ustanovitelji: Marinšek Janez, Kranj, Ru-

pa 23c, vstopil 11. 12. 1989, vložil 360.360
SIT, Oman Božidar, Žabnica, Srednje Bitnje
55, vstopil 11. 12. 1989, vložil 360.360 SIT,
Škraba Borut, Kranj, Jelenčeva 37, vstopil
1. 1. 1992, vložil 360.360 SIT, in SPIN,
Kranj, d.o.o., Kranj, Rupa 23c, vstopil
30. 12. 1996, vložil 200.200 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 12. 1996.

Rg-301467
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00749 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa 3 F, trgovska družba,
d.o.o., Golnik, sedež: Golnik 170, 4204
Golnik, pod vložno št. 1/05342/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858518
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 4532

Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-

ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela.

Rg-301471
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00775 z dne 14. 1. 1999 pri
subjektu vpisa INFO-INVENT, podjetje za
inženiring, svetovanje, izdelovanje in tr-
ženje računalniških storitev in opreme,
d.o.o., sedež: Valvazorjeva 10, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/03319/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5609259
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 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, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-301472
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01847 z dne 14. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358235
Firma: TUŠEK IN KREK, posredništvo

in storitve, d.n.o., Žiri
Skrajšana firma: TUŠEK IN KREK,

d.n.o., Žiri
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4226 Žiri, Kosovelova 27
Ustanoviteljici: Tušek Helena, Žiri, Ko-

sovelova 27, in Krek Marija, Škofja Loka,
Novi svet 7, vstopili 18. 12. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tu-
šek Helena in Krek Marija, imenovan

18. 12. 1998, kot poslovodji zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo 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 koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-301474
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00457 z dne 18. 1. 1999 pri
subjektu vpisa AZA, zavarovalniška agen-
cija, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Šolska
ul. 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813115
Sedež:  4220  Škofja  Loka,  Šolska

ulica 7
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Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.12 ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-301478
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01815 z dne 19. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06351/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1358529
Firma:  ELEKTRONIKA  &  TIV  SLADIČ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  4000  Kranj,  Jezerska  ce-

sta 41
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelja: Sladič Brigita, Škofja Lo-

ka, Partizanska 42, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Škofic Valentin, Tržič, Vir-
je 11, ki ne odgovarja, vstopila 2. 12. 1998,
vložila po 20.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Sladič Brigita, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Škofic Valentin,
imenovan 2. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah.

Rg-301481
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00187 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, sedež:
Savska ulica 10, 4264 Bohinjska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/00136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5087309000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cve-

tek Marija, Bohinjsko jezero, Ukanc 78, raz-
rešena 22. 1. 1998 kot pomočnica ravna-
telja in imenovana za v.d. ravnatelja, ki za-
stopa šolo brez omejitev; ravnatelj Šiljar An-
drej, razrešen 14. 1. 1998.

Rg-301485
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00717 z dne 20. 1. 1999 pri

subjektu vpisa BIOMAT, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Košir-
jeva 3, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/06090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543436
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 74820

Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-301486
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00464 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa AZ PROJEKT, podjetje za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Kranj,
sedež: Trojarjeva 5, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05369/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov in osebe, pooblaščene za za-
stopanje, ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5497345
Firma: AZ PROJEKT, podjetje za pro-

jektiranje in inženiring, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Finžgarjeva 24
Ustanovitelj: Grašič Aleš, Kranj, Trojarje-

va 5, vstopil 6. 5. 1994, vložil 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurinič Zvo-
ne, izstopil 20. 2. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Jurinič Zvonetu, ki je bil razrešen 20. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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 kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-

no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-301487
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00903 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa LUSTIK, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Žiri, sedež: Jobstova c. 6, 4226
Žiri, pod vložno št. 1/00630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5321158
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-301488
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00731 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa P & TH, zasebna splošna
ambulanta, d.o.o., sedež: Kopališka 7,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/06014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1197274
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
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la; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom 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 poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-

mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih 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 prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju medicine; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-301489
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00681 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa RIMAZ, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Po-
ljane 96, 4223 Poljane, pod vložno št.
1/03911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5723361
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74820 Pakiranje.

Rg-301492
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00141 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa CTN, teleinformatske sto-
ritve, d.o.o., Kranj, sedež: Ljubljanska c.
24a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03927/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in firme
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5665361
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Ustanovitelj: ISKRATELING, teleinforma-
cijski sistemi in storitve, d.o.o., Kranj, Ljub-
ljanska c. 24a, vstopil 4. 6. 1992, vložil
2,610.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-301494
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00103 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PB, gradbeništvo in stori-
tve, d.o.o., Kranj, sedež: Jezerska cesta
26, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/06135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, osebe,
pooblaščene za zastopanje in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5895235
Ustanoviteljica: Štrus Darko, izstopil

8. 1. 1998; Štrus Linda, Kranj, Jezerska
cesta 26, vstopila 8. 1. 1998, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje; Štrus
Darko, razrešen 8. 1. 1998 kot direktor in
imenovan za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in direktorica
Štrus Linda, imenovana 8. 1. 1998, ki za-
stopa družbo brez omejitev, oba iz Kranja,
Jezerska cesta 26.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo s dne 21. 1. 1998.

Rg-301496
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00149 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa IMN, d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, Jesenice, sedež:
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/06024/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1193384
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 7482

Pakiranje.

Rg-301498
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01627 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRATEC, proizvodnja
komponent in trgovina, d.o.o., Kranj, se-
dež: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02779/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in vložka družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5540666
Osnovni kapital: 849,529.120 SIT
Ustanovitelj: N INTECH, d.d., Kranj,

Ljubljanska c. 24a, vstopil 17. 1. 1998, vlo-
žil 849.529.120 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-301501
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00046 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa CONTINENTA, trgovska

družba, d.o.o., Seljakovo naselje 40,
Kranj, sedež: Seljakovo naselje 40,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05769/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme ter razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5943078
Firma: TRIONOVA, trgovska družba,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TRIONOVA, d.o.o.,

Kranj
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 2225

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-301506
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00481 z dne 29. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Šenčur, se-
dež: Pipanova 43, 4208 Šenčur, pod vlož-
no št. 1/00143/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5083249
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-

hovec Majda, Šenčur, Pipanova 76, razre-
šena 1. 3. 1998 kot v.d. ravnateljice in ime-
novana za ravnateljico, ki zastopa šolo brez
omejitev.

Rg-301512
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00065 z dne 22. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ARETE, podjetje za sveto-
vanje in posredovanje, Kranj, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 12, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01373/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dejavnost s temile po-
datki:

Matična št.: 5404070
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1999: 7411

Pravno svetovanje.

Rg-301513
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00692 z dne 7. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELTRAC, podjetje za proizvod-
njo in prodajo električne energije in
transportne storitve v mednarodnem in
domačem prometu, d.o.o., Bohinjska Bi-
strica, sedež: Lepence 8, 4263 Bohinj-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/04336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5715113
Firma: ELTRAC, transport, špedicija,

trgovina in gostinstvo, d.o.o., Bohinjska
Bistrica

Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Log
v Bohinju 5

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-301518
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01673 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa N INTECH, Tiskana vezja
in kovinske konstrukcije, d.d., sedež:
Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/06006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z vložki s temile podatki:

Matična št.: 1192809
Osnovni kapital: 108,470.000 SIT.

Rg-301521
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01328 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa USLUGA KRANJ, podjetje
obrtnih storitev, p.o., sedež: Delavska 2b,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00209/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5067421
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pogačnik Miha, razrešen 1. 4. 1998;
Vamberger Anton, Kranj, Zlatnarjeva pot 6,
imenovan 1. 4. 1998 kot v.d. direktorja za-
stopa podjetje brez omejitev.

Rg-301525
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01776 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa EXOTERM, kemična tovar-
na, Kranj, d.d., sedež: Struževo 66, 4202
Naklo, pod vložno št. 1/00118/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5033098
Sprememba statuta z dne 26. 11. 1998.

Rg-301526
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00698 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa RADAS-ODAR IN ERJAVEC,
davčno svetovanje, d.n.o., sedež: Stane-
ta Žagarja 39, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/06036/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odpovedi družbene pogodbe in spremem-
bo zastopnika ter firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 1199609
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Firma: RADAS-ODAR IN ODAR, davč-
no svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: RADAS-ODAR IN
ODAR, d.n.o.

Ustanoviteljica: Erjavec Terezija je izsto-
pila 31. 12. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Erjavec Tereziji, ki je bila razrešena 31. 12.
1998.

Rg-301528
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01522 z dne 5. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BISTRA, kemična čistilni-
ca in pralnica, d.d., Škofja Loka, sedež:
Spodnji trg 27, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov in kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5067537
Firma: BISTRA, kemična čistilnica in

pralnica, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: BISTRA, d.o.o., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 64,287.000 SIT
Ustanovitelji: BLURENT, d.o.o., Ljublja-

na, Šaranovičeva 12, vložil 25,713.000
SIT, Bajt Berta, Žiri, Triglavska 2, vložila
891.000 SIT, Bogataj Rajko, Poljane, Ho-
tovlja 56, vložil 1,431.000 SIT, Bogataj
Štefka, Poljane, Hotovlja 56, vložila
1,251.000 SIT, Breznik Nada, Gorenja vas,
Sestranska vas 54, vložila 1,071.000 SIT,
Česen Rosanda, Kranj, Gasilska c. 1c, vlo-
žila 1,071.000 SIT, Drnovšek Ivanka, Škof-
ja Loka, Reteče 77, vložila 1,251.000 SIT,
Frlic Pavel, Železniki, Zali log 39, vložil
720.000 SIT, Gartner Mija, Škofja Loka,
Podlubnik 154, vložila 1,071.000 SIT, Ha-
džič Vida, Škofja Loka, Partizanska c. 42,
vložila 1,251.000 SIT, Hafner Mija, Škofja
Loka, Binkelj 7, vložila 711.000 SIT, Jezer-
šek Pavla, Škofja Loka, Podlubnik 167, vlo-
žila 1,251.000 SIT, Jovič Melita, Škofja Lo-
ka, Frankovo naselje, vložila 891.000 SIT,
Justin Irena, Škofja Loka, Puštal 75, vložila
1,251.000 SIT, Koprol Stanislav, Ljubljana,
Kopališka ul. 1, vložil 2,151.000 SIT, Ko-
ren Darinka, Radomlje, Dolenje 11, vložila
1,071.000 SIT, Kovačevič Desanka, Ljub-
ljana, Dunajska 43, vložila 1,251.000 SIT,
Kožuh Zvonka, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 72, vložila 1,071.000 SIT, Krmelj-Ku-
mer Martina, Gorenja vas, Hotavlje 11, vlo-
žila 351.000 SIT, Likar Cvetka, Škofja Lo-
ka, Sv. duh 178, vložila 1,251.000 SIT,
Mrak Darka, Škofja Loka, Gabrška gora 6,
vložila 1,071.000 SIT, Mravlja Jože, Škofja
Loka, Sv. duh 87, vložil 720.000 SIT, Mrav-
lja Leopoldina, Škofja Loka, Sv. duh 87,
vložila 1,431.000 SIT, Novljan Nataša,
Škofja Loka, Podlubnik 160, vložila
891.000 SIT, Oblak Vida, Gorenja vas, Lu-
čine 23, vložila 1,251.000 SIT, Oblak Vil-
ma, Gorenja vas, Lučine 23, vložila
891.000 SIT, Oman Miroslava, Škofja Lo-
ka, Kopališka ul. 26, vložila 891.000 SIT,
Peternel Majda, Gorenja vas, Studor 3, vlo-
žila 1,071.000 SIT, Špiček Alojz, Gorenja
vas, Volaka 12, vložil 1,071.000 SIT, Šutar
Jelena, Mengeš, Slovenska c. 34, vložila
891.000 SIT, Tavčar Olga, Škofja Loka,

Sopotnica 3, vložila 891.000 SIT, Uršič Ir-
ma, Škofja Loka, Brode 15a, vložila
1,071.000 SIT, Vidmar Milka, Cerklje na
Gorenjskem, Lahovče 99, vložila
1,251.000 SIT, Vodnik Terezija, Škofja Lo-
ka, Brode 14, vložila 1,431.000 SIT, Zupin
Marija, Kranj, Ul. Janeza Puharja 9, vložila
1,251.000 SIT, Žontar Magda, Škofja Lo-
ka, Tavčarjeva ul. 12a, vložila 891.000 SIT,
Bajt Andreja, Škofja Loka, Zminec 9, vložila
351.000 SIT – vstopili 26. 5. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Sklad RS za raz-
voj, d.d., Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, upravičenci interne
razdelitve in udeleženci notranjega odkupa,
izstopili 26. 5. 1998.

LJUBLJANA

Rg-200110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01851 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemelj-
skega plina, sedež: Cesta Ljubljanske
brigade 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/01667/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5025869
Ustanovitelja: Elrad, Tovarna elektronike

elektromehanike anten in kablov, p.o., iz-
stop 24. 6. 1996 in Interlink, družba za
mednarodno posredovanje blaga in stori-
tev, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 38, vstop
24. 6. 1996, vložek 936.474,70 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-205122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02528 z dne 27. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30581/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki.

Matična št.: 1294547
Firma: GRAND 3, zastopanje, trgovi-

na, montaža in storitve. d.o.o.
Skrajšana firma: GRAND 3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škofic Janez, Kranj, Vid-

marjeva ulica 10, in Lombar Marijan, Bistri-
ca pri Tržiču, Deteljica 9, vstopila 6. 4.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škofic Janez, imenovan 6. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov in vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna

mehanična dela; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
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sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75251
Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne
zaščite; 75253 Druge oblike zaščite in re-
ševanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-206505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01199 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu
vpisa TOBO TRANS ŠKRJANC IN OSTA-
LI, Prevozi, storitve in trgovina, d.n.o.,
sedež: Lavrica, Selska ul. 58, 1291 Škof-
ljica, pod vložno št. 1/26130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spre-
membo osnovnega kapitala, poštne števil-
ke in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5893712
Firma: TOBO TRANS, prevozi, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TOBO TRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Škrjanc Tonček, Škofljica,
Selska ulica 58, Lavrica, in Škrjanc Bošt-
jan, Logatec, Poštni vrt 6, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o. 18. 2. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. na podla-
gi sklepa o preoblikovanju z dne 18. 2. 1998.

Rg-206849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18299 z dne 2. 6. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO OMNIA, projektiranje in in-
ženiring, p.o., Ljunbljana, Pot do šole
2a, sedež: Pot do šole 2a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, preobliko-
vanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, osnovnega kapita-
la, deleža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873908
Firma: STUDIO OMNIA, projektiranje

in inženiring, d.o.o.
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Skrajšana firma: STUDIO OMNIA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1113 Ljubljana, Prekmurska 3
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Sušnik Matjaž, Ljubljana,

Prekmurska 3, vstopil 6. 7. 1992, vložil
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi 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; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-209307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03330 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa MLAJ, p.o., Mizarstvo in tesarstvo,
Zadobrova, sedež: Sneberska c. 138b,
1000 Ljubljana Polje, pod vložno št.
1/00626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti, lastninsko
preoblikovanje in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5015456
Firma: MLAJ, Mizarstvo in tesarstvo,

Zadobrova, d.d.
Skrajšana firma: MLAJ, Zadobrova, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Sedež: 1260 Ljubljana–Polje, Sne-
berska c. 138b

Osnovni kapital: 93,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
7,472.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vložil 7,472.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska c. 160, vložila 35,472.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
14,944.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 5,972.000 SIT, in delničarji iz
naslova javne prodaje, vložili 21,668.000
SIT, vstopili 22. 5. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marn Leopold, Domžale, Mačkovici
št. 50, razrešen in ponovno imenovan 22. 5.
1997.

Člani nadzornega sveta: Smerajc Janez,
Sosič Smiljan in Koci Dušan, vstopili 22. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanje na podlagi odločbe Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 01278/01500 –
1998/KJ z dne 8. 6. 1998.

Rg-210047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01157 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa AGRIMA, Podjetje za trženje, d.o.o.,
sedež: Prešernova 45, 1235 Radomlje,
pod vložno št. 1/02811/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5302358
Ustanoviteljica: Vlaj Ljubomir, izstopil

26. 2. 1998; Vlaj Florjana-Cvetka, Radom-
lje, Prešernova cesta 45, vstopila 26. 2.
1998, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vlaj Ljubomir, razrešen 6. 4. 1998;
direktorica Vlaj Florjana-Cvetka, imenovana
6. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 2. 1998.

Rg-211104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02755 z dne 12. 10. 1998 pri subjek-
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tu vpisa POPREIL, inženiring in razvoj,
d.o.o., Ljubljana, Obirska 7, sedež: Obir-
ska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5573696
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 2213

Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 4521
Splošna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
6. 5. 1998.

Rg-211916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06178 z dne 19. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa KONTIM, Podjetje za eko-
nomsko in finančno svetovanje, trgovi-
no ter izvoz in uvoz, d.o.o., Pot na Kilo-
vec 2a, Rakek, sedež: Pot na Kilovec
2a, 1381 Rakek, pod vložno št.
1/09848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, dejavno-
sti in družbene pogodbe ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5442320
Firma: KONTIM, ekonomsko - finanč-

no, davčno in podjetniško svetovanje ter
vodenje poslovnih knjig, d.o.o.

Skrajšana firma: KONTIM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,146.277,60 SIT
Ustanovitelja: Kovšca Sonja in Kovšca

Peter, oba iz Rakeka, Pot na Kilovec 2a,
vstopila 24. 9. 1990, vložila po
1,073.138,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializi-
rana 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikar-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 10. 1998.

Rg-211922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07125 z dne 5. 11. 1998 pri subjektu
vpisa CARLON LONČAR, družba za trgo-
vino, zastopanje in storitve, k.d., Ljublja-
na, sedež: Hranilniška 7a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5931916
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 56.

Rg-212802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06354 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOMAN COMPANY, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 5, sedež:
Bratovševa ploščad 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21649/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5727499
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Hrovat Por Barbari, ki je bila raz-
rešena 30. 10. 1997.

Rg-211314
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01326 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ORODJARNA TRBOVLJE
d.o.o., Savinjska cesta 35, Trbovlje, se-
dež: Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/07154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, naziva ustanoviteljev, datuma in ti-
pa zastopnika, uskladitev dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5375517
Sedež: 1420 Trbovlje, Vodenska ce-

sta 49
Ustanovitelji: RUDNIK TRBOVLJE –

HRASTNIK d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, vstop 19. 2. 1990, vložek 2,526.615
SIT, odgovornost: ne odgovarja; RUDIS
d.d., Trbovlje, Trbovlje, Trg revolucije 25b,
vstop 19. 2. 1990, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; DINOS HOLD-
ING d.d., Ljubljana, Ljubljana-Črnuče, Šlan-
drova ulica 6, vstop 19. 2. 1990, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Forte Srečko, dipl.ing.str. razrešen
24. 11. 1997 in ponovno imenovan, zasto-
pa družbo kot začasni poslovodni organ.

Člani nadzornega sveta: Koncilja Vilma
(predsednica, Vodišek Marjan, Urankar Bo-
jan, Čede Peter, Žavbi Mihaela (podpred-
sednica) in Planko Marjan, vstopili 12. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos eneSrgije; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, Trgovino,
navigacijo; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.
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Rg-211341
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04109 z dne 16. 10. 1998 pod
št. vložka 1/30010/34 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1233661006
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Brežice

Skrajšana firma: SLKD Območna izpo-
stava Brežice

Pravnoorg.oblika: domača podružnica
Sedež:  8250  Brežice,  Trg  izgnan-

cev 12
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rožmanc Strnad Simona, Breži-
ce, Cesta bratov Cerjakov 5, imenovana
16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih oSrganizacij, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-211342
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04110 z dne 16. 10. 1998 pod
št. vložka 1/30010/35 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1233661007
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Idrija

Skrajšana firma: SLKD Območna izpo-
stava Idrija

Pravnoorg.oblika: domača podružnica
Sedež: 5280 Idrija, Mestni Trg 1
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pust Barbara, Idrija, Beblerjeva 2,
imenovana 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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 fil-

mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Srg-211344
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04112 z dne 16. 10. 1998 pod
št. vložka 1/30010/37 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1233661009
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Ribnica

Skrajšana firma: SLKD Območna izpo-
stava Ribnica

Pravnoorg.oblika: domača podružnica
Sedež: 1310 Ribnica, Seškova 17, Mi-

klova hiša
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 18. 6. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lampe Jože, Ribnica, Kosovelova 1,
imenovan 18. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih oSrganizacij, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-211345
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04307 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PROXY BPD, borzno po-
sredniška družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05669/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5873380
Ustanovitelji: TIVOLITRADE, Poslovni si-

stem d.d., Ljubljana, izstop 17. 6. 1998;
Borštnar Alenka, izstop 17. 6. 1998; JOBO,
svetovanje, storitve in trgovina d.o.o., Trzin,
Kidričeva 75, vstop 17. 6. 1998, vložek
4,854.080 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; CEBFIN d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 18,
vstop 22. 10. 1996, vložek 12. 10. 1996,
vložek 12,741.960 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; CHORUM d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 2, vstop 22. 10. 1996, vložek
12,741.960 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žiberna Leon, razrešen 1. 7. 1998;
direktor Borštnar Gorazd, Ljubljana, Poklu-
karjeva 96, imenovan 1. 7. 1998.

Rg-211346
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04604 z dne 15. 10. 1998 pri
subjektu vpisa EMONA GLOBTOUR, do-
mači in mednarodni turizem in dajanje
avtomobilov v najem, d.d., sedež: Štefa-
nova 13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5004713
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-

nik Paternost Andrej, Ljubljana, Poljanska 16,
razrešen 20. 4. 1998 in imenovan za pred-
sednika uprave; član uprave Skobir Zmago,
Ljubljana, Štihova 26, imenovan 20. 4. 1998.

Rg-211348
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04638 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa INTERTRADE ITS d.d., in-
formacijske in računalniške storitve, se-
dež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05471/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5001765
Člani nadzornega sveta: Vučko Darko,

Kodele Drago, Strobl Gorazd, Dolenc Aloj-
zij, Ilešič Mirko in Koritnik Roman, vsi izsto-
pili 30. 7. 1998 ter Banfi Bojan, predsed-
nik, Debelak Matija, Rešek Rajko, namest-
nik predsednika, Koželj Matjaž, Kodele Dra-
go in Vučko Darko, vstopili 30. 7. 1998.

Rg-211349
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04756 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PULSAR, pooblaščena
družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24460/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5800455
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Borštnar Jože, razrešen 23. 6. 1998;
direktor Zupanič Zvonko, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 62, imenovan 23. 6. 1998.

Rg-211351
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04949 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OLMA, proizvodnja kemič-
nih izdelkov, d.d., sedež: Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma zastop-
nika, članov nadzornega sveta in statuta z
dne 31. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5144388
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrobat Boris, Ljubljana, Povšetova
14, razrešen 3. 9. 1998 ter Hrobat Boris,
Ljubljana, Kosovelova 53a, imenovan 3. 9.
1998 za direktorja družbe

Člani nadzornega sveta: Gorjanc Uroš,
dipl.ing., Kus Brane, dipl. ing., Vidmar Bo-
žo, dipl. oec., vsi izstopili 31. 8. 1998 ter
Gorjanc Uroš, Kus Brane in Bedenk Janez,
vstopili 31. 8. 1998.

Rg-211352
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04993 z dne 13. 10. 1998 pri
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subjektu vpisa VETERINARSKA POSTAJA
LJUBLJANA d.o.o., Cesta v Mestni log
51a, Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni
log 51a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5959136
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Briški France, Ljubljana, Ulica Mari-
je Hvaličeve 26, razrešen 24. 8. 1998, kot
v.d. direktorja in imenovan za direktorja.

Rg-211353
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05002 z dne 13. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES, Mednarod-
no podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije d.d.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01026/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Člani nadzornega sveta: Kumar Andrej,

izstop 31. 8. 1998 ter Jelenc Žiga, vstop
31. 8. 1998.

Rg-211354
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05022 z dne 13. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENICA, Zavaroval-
niška hiša d.d., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška cesta 206, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20562/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Člani nadzornega sveta: Demšar Mihael,

izstop 4. 9. 1998 ter Sila Tomaž, vstop 5. 9.
1998.

Rg-211356
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05160 z dne 13. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BTC SHOPPING CENTER,
družba za ustanavljanje in upravljanje
podjetij d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5552869
Firma: EUROMARKT, NC za upravlja-

nje d.o.o.
Skrajšana firma: EUROMARKT d.o.o.

Rg-211357
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05161 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENSKI ODŠKODNINSKI
SKLAD d.d., sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21883/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5727847
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Končnik Anton, Radovljica, Vrbnje
44, imenovan 2. 9. 1998; zastopnica Diet-
ner Karmen, Lovrenc na Pohorju, Recenjak
20, imenovana 2. 9. 1998, zastopa družbo
kot namestnica direktorja.

Rg-211358
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05311 z dne 21. 10. 1998 pri

subjektu vpisa ATOS d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za avtomatizacijo transportnih
sistemov, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03764/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5313341
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Ivetić Dušan, Ljubljana, Brilejeva 1,
razrešen 1. 9. 1998 ter imenovan za za-
stopnika; zastopnik Plešej Borut, Ljubljana,
Lemutova 2, razrešen 1. 9. 1998; Plešej
Borut, Ljubljana, Videmska ul. 5, imenovan
za direktorja.

Rg-211361
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05340 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa IGM ZAGORJE, Industrija
gradbenega materiala, d.d., sedež: Sav-
ska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/00194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta z
dne 17. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5033144.

Rg-211362
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05354 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa INTERTRADE ITS d.d., in-
formacijske in računalniške storitve, se-
dež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05471/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa in datu-
ma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001765
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bergant Franc, Ljubljana, Jamova
49, razrešen 9. 9. 1998 kot začasni direk-
tor in imenovan za direktorja.

Rg-211364
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05362 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TOMA
BREJCA p.o., Kamnik, Kidričeva 37, se-
dež: Kidričeva 37, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/01288/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5083044
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Cmiljanić Vuko, razrešen 1. 10. 1998;
ravnateljica Murn Metka, Ljubljana, Po-
lanškova ulica 36, imenovana 1. 10. 1998.

Rg-211365
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05386 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MINERAL, Podjetje za pri-
dobivanje, predelavo in montažo narav-
nega kamna d.d., sedež: Letališka c. 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 16. 9.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5033128.

Rg-211367
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05388 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KOVINAR, Podjetje stori-
tvenih obrti d.d., Kočevje, sedež: Reška
c. 23, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/00683/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo datuma in tipa zastop-
nika, članov nadzornega sveta in statuta z
dne 29. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5066905
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ivančič Alojz, Kočevje, Livold 63, raz-
rešen 18. 8. 1998 in imenovan za predsed-
nika uprave.

Člani nadzornega sveta: Kordiš Slavko,
Kravanja Jure in Suhadolnik Martina, vsi iz-
stopili 29. 7. 1998 ter Cvelbar mag. Janez
in Umek Mihael, vstopila 29. 7. 1998.

Rg-211368
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05413 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL SLON d.d., Ljublja-
na, sedež: Slovenska c. 34, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma za člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5004853
Člani nadzornega sveta: Razoršek Ma-

rinka, izstop 23. 4. 1998 ter ponovni vstop
23. 4. 1998; Koritnik Anton in Tatič Luka,
izstopila 23. 4. 1998 ter oba ponovno vsto-
pila 23. 4. 1998.

Rg-211370
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05456 z dne 15. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PRODUKTIVNOST, Mana-
gement consulting, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 106/VII, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00602/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5051380
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolenc Drago, razrešen 18. 9. 1998;
direktor Hakl Viljem, Murska Sobota, Ulica
Štefana Kovača 16, imenovan 15. 9. 1998.

Rg-211486
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/06376 z dne 4. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELECTA, Inženiring d.o.o., Ljub-
ljana, Mestni trg 8, sedež: Mestni trg 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5358418
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Janković Zoran, razrešen 3. 10.
1997; direktor Lavriha Bojan, Ljubljana, Ane
Ziherlove 4, imenovan 3. 10. 1997 kot di-
rektor družbe zastopa in predstavlja družbo
samostojno in brez omejitev pri poslih, ka-
terih skupna vrednost ne presega tolarske
protivrednosti 2,000.000 DEM, pri poslih
katerih predmet je odsvojitev osnovnih sred-
stev družbe pa do tolarske protivrednosti
300.000 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije. Pri poslih, katerih vrednost pre-
sega gornje zneske nastopa družbo ob pi-
snem soglasju ustanovitelja.

Rg-211487
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/06750 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BRIN INTERNATIONAL, tr-
govina, izvoz-uvoz, špedicija, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 16, sedež: Letališka
16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.



Stran 4420 / Št. 71 / 3. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

1/18098/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnika in družbene pogod-
be z dne 10. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5888433
Firma: BRIN INTERNATIONAL, posre-

dovanje, trgovina in zastopstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Vurnikova 2

Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
Ustanovitelja: DSH DEUTSCH – SLO-

WENISCHER HANDEL GMBH, izstop
8. 10. 1997; Župevec Bojan, Ljubljana,
Gospodinjska ulica 19, vstop 8. 10. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Čulap Borut, Ljubljana, Preradovi-
čeva ulica 26, vstop 8. 10. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Resnik Hedvika, razrešena 10. 11.
1997; direktor Čulap Borut, imenovan
10. 11. 1997, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 9. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211490
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/07338 z dne 1. 9. 1998 pri
subjektu vpisa DATACOM d.o.o., Informa-
cijske tehnologije, Ljubljana, sedež: Vod-
nikova 32, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15913/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in dopolnitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 23. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5571367
Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6420 Teleko-
munikacije; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7481 Fotografska dejav-

nost; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211491
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/07357 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa RUDOLF MILLER, upravlja-
nje in investicije, d.o.o., sedež: Gabrov
trg 16, 1260 Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/27078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5911095
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelj: Miller Rudolf, Feuchtwan-

gen, Weg zur Ameisenbrucke 22, vstop
16. 6. 1995, vložek 15,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miller Nevenka, Feuchtwangen,
Weg zur Ameisenbrucke 22, imenovana
16. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211495
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00553 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa IDENTICAR SISTEM d.o.o.,
podjetje za trgovino in zastopanje, Ljub-
ljana, Dalmatinova 4, sedež: Dalmatinova
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanovitelja, deležev in družbene po-
godbe z dne 30. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5936616
Firma: IDENTICAR SISTEM d.o.o.,

podjetje za trgovino in zastopanje
Skrajšana firma: IDENTICAR SISTEM

d.o.o.
Sedež: 1291 Škofljica, Lanišče 25
Ustanovitelja: Vrečar Igor, Ljubljana, Po-

lanškova 5, vstop 15. 3. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Končan Darja, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 28, vstop 30. 1. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211499
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00618 z dne 1. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30952/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Maribor,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5915899
Firma: LENZE ANTRIEBSTECHNIK

GMBH, Mühlerstrasse 3, 4470 Enns, Av-
strija, Podružnica LENZE pogonska teh-
nika GmbH, Ljubljana

Skrajšana firma: LENZE ANTRIEB-
STECHNIK GMBH, Enns, Avstrija, Po-
družnica LENZE GmbH, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1117 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
Ustanovitelj: LENZE ANTRIEBSTECH-

NIK GmbH, Enns 4470, Muhlenstrasse 3,
vstop 26. 7. 1995, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Nemec Andrej, razrešen 28. 11.
1997; zastopnik Kokalj Tadej, Medvode,
Goričane 13, imenovan 28. 11. 1997, za-
stopa podružnico brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 podruž-
nica ne sme opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod
št. reg. vl.: 1/09609/00.

Rg-211502
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01231 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa VESPERA, podjetje za gra-
fični in finančni inženiring, marketing in
trgovino, d.o.o., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5592828
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pukl Marija, razrešena 3. 2. 1998;
direktor Pukl Peter, Domžale, Vir, Hubado-
va 2, imenovan 3. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-211506
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01297 z dne 26. 8. 1998 pri
subjektu vpisa SCHERING AKTIENGES-
ELLSCHAFT, Mullerstrasse 170-178,
W-1000 Berlin 65, Podružnica za Slove-
nijo, Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
1511 Ljubljana, pod vložno št.
1/27214/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5879256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šprem Danica, Maribor, Gospos-
vetska 5, imenovana 19. 4. 1993, zastopa
podružnico brez omejitev.

Rg-211508
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01818 z dne 17. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KATANA, detektivska
agencija, trgovina in storitve, export-im-
port d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta An-
dreja Bitenca 68/1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14686/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi z
dne 23. 3. 1998 in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5555647
Firma: KATANA, varnostna agencija in

trgovina d.o.o.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Jaklič Janez, Ljubljana, Ul. koroškega
bataljona 1, imenovan 23. 3. 1998; zastop-
nica Perko Olga, Ljubljana, Jakčeva ulica 2,
imenovana 23. 3. 1998, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev; zastopnica Per-
ko Nataša, Ljubljana, Jakčeva ulica 2, ime-
novana 23. 3. 1998, zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60, Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje, se lahko
opravlja samo “varovanje”.

Rg-211517
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02635 z dne 11. 9. 1998 pod
št. vložka 1/30990/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304577
Firma: ENERGOCOMMERC E.C., pod-

jetje za komercialne, finančne in ener-
getske storitve d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ENERGOCOMMERC
E.C. d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Roška 2a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Planinc Miran, Ljubljana,

Palmejeva 18, vstop 6. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Miran, imenovan 6. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52740
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74700 Čiščenje stavb; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211518
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02656 z dne 30. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PIB SECURITY, varovanje
premoženja in prodaja, d.o.o., sedež:
Aleševčeva 50, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06256/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5686237
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150.

Rg-211521
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02686 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJA-
NA, Podjetje za notranjo in zunanjo trgo-
vino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartin-
ska 130, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5523869
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Kokelj Tomaž, razrešen
4. 5. 1998; skupna prokuristka Ješe Vida,
Kranj, Planina 10, imenovana 4. 5. 1998,
prokuristi zastopajo družbo skupaj in sicer
tako, da podpisujeta za družbo dva prokuri-
sta skupaj, od katerih mora biti eden vedno
g. Debelak Srečko.

Rg-211525
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03497 z dne 8. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30978/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1313401
Firma: AVTOCENTER LEKŠE, trgovi-

na in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER LEKŠE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Lovre

Klemenčiča 1
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lekše Franc, Lekše Alojzi-

ja, in Lekše Igor, vsi Ljubljana, Ulica Lovre
Klemenčiča 1, vstopili 3. 9. 1998, vložili po
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Lekše Tanja, Kamnik, Vrhpolje 278, vs-
top 3. 9. 1998, vložek 525.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lekše Tanja, imenovana 3. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Lekše Igor, imenovan 3. 9. 1998,
kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1998:
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 35110
Gradnja in popravilo ladij; 35120 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35430 Proizvodnja vozil za invalide; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi, gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-

jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
91120 Dejavnost strokovnih združenj;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211531
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03786 z dne 1. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30951/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1313711
Firma: AA – GRAD, Nepremičnine

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdovec Davorin, Ljublja-

na, Orlova ul. 12b, vstop 18. 6. 1998, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Anzelc Aleš-Martin, Ljubljana, Ilovški
štradon 9, vstop 18. 6. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ajdovec Davorin, imenovan 18. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Anzelc Aleš-Martin, imenovan 18. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
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nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-211544
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03481 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
FIGOVEC d.o.o., Koblarjeva 34, Ljublja-
na, sedež: Koblarjeva 34, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5001200
Ustanovitelji: CAPINVEST, d.d., Ljublja-

na, izstop 18. 7. 1998; Čulav Nada, izstop
25. 2. 1998; TROPIK, družba za turizem,
gostinstvo in trgovino z mešanim blagom
d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 20, vstop 18. 7.
1998, vložek 10,736.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ješovnik Viljem, izstop
25. 2. 1998; Vojsk Dubravka, izstop 25. 2.
1998; Veselinović Milenka, izstop 25. 2.
1998; Štrukelj Milan, izstop 25. 2. 1998;
Medar Dragan, izstop 25. 2. 1998; Slavi-
ček Katerina, izstop 25. 2. 1998; Lukan
Marjan, izstop 25. 2. 1998; Ribič Angela,
izstop 25. 2. 1998; Kvrgič Besim, izstop
25. 2. 1998; Ružičić Branislav, izstop
25. 2. 1998; Simončič Darko, Ljubljana,
Štihova 25, vstop 25. 2. 1998, vložek
5,770.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Petelin Dušanka, izstop 3. 6. 1998;
Sklad RS za razvoj d.d., Ljubljana, izstop
17. 8. 1996; Gostinsko podjetje Figovec,
d.o.o., Koblarjeva 34, Ljubljana, vstop
17. 8. 1996, vložek 2,564.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-211545
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04267 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ADROVIČ & CO., družba za
gostinske storitve, trgovino, gradbeniš-
tvo, d.n.o., Miklošičeva 4c, Domžale, se-
dež: Miklošičeva 4c, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/29341/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovni kapital in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1193112
Firma: ADROVIĆ, družba za gostinske

storitve, trgovino, gradbeništvo, d.o.o.,
Tržaška 2, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Adrovič Izeta, izstop 15. 7.

1998; Adrović Sejfo, Domžale, Miklošičeva
4c, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o., 15. 7.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adrovič Izeta, razrešena 15. 7.
1998.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 10. 1998:
7470 Čiščenje stavb.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje, je dovolje-
no samo opravljanje varovanja.

Rg-211569
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04265 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa Združenje avtomobilskih
zastopnikov in proizvajalcev, GIZ, sedež:
Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26160/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5860598
Ustanovitelji: COME 2 US d.d., Ljublja-

na, izstop 31. 3. 1997; SSANGYONG MO-
TOR IMPORT d.o.o., Ljubljana, izstop
30. 6. 1997; IMPULS d.o.o., Koper, izstop
1. 1. 1997; MOTOKLUB d.o.o., Ljubljana,
izstop 30. 9. 1997; LADA AVTO d.o.o.,
Ljubljana, izstop 31. 3. 1998; AVTO
MERKUR VOZILA d.o.o., izstop 18. 2.
1997; AVTOTEHNA GVTO d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 228, vstop 12. 3. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; CITROEN SLOVENIJA d.o.o., Koper,
vstop 18. 2. 1997, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; DAEWOO MOTORS
d.o.o., Ljubljana, Šišenska cesta 2, vstop
18. 2. 1997, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Rg-211574
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/06693 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST,
sedež: Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01566/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5085063006
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:

80303 Univerzitetno izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine.

Rg-211584
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05222 z dne 28. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA TRBOVLJE p.o., Trbovlje, Trg
Franca Fakina 12, sedež: Trg Franca Fa-
kina 12, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/08337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5413940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Sardinšek Štefka, razrešena 20. 2.
1998 kot v.d. vodje službe; zastopnica Tra-
tar Andreja, Zagorje, Fakinova 17, imenova-
na 20. 2. 1998, zastopa službo kot vodja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
6522 Drugo kreditno posredništvo.

Rg-211598
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02770 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GASTRONOMIK, podjetje

za trgovino in inženiring, d.o.o., Šmarje
Sap, Mali vrh 7, sedež: Mali vrh 7, 1293
Šmarje Sap, pod vložno št. 1/18104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, naslova,
družbene pogodbe z dne 13. 10. 1998 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712840
Firma: GASTRONOMIK, podjetje za tr-

govino in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: GASTRONOMIK d.o.o.
Sedež: 1293 Šmarje Sap, Jakhlova

ulica št. 9
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:

28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-211599
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03081 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa INTERMONT, inženiring, tr-
govina in storitve d.o.o., sedež: Maurer-
jeva 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19642/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe z
dne 18. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5653444
Osnovni kapital: 4,771.822 SIT
Ustanovitelji: Knez Jaka, Ljubljana, Ku-

naverjeva 9, vstop 30. 6. 1992, vložek
1,908.728,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ilgo Andreja, Ljubljana, Pod kostanji
29, vstop 30. 6. 1992, vložek
1,908.728,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pečarič Karmen, Medvode, Kalanova
23, vstop 17. 10. 1992, vložek
954.364,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano kme-
tijstvo; 02010 Gozdarstvo.

Rg-211601
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03301 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MIRDOL, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Liti-
ja, sedež: Veliki vrh 11, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/19300/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, zastopnikov ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660246
Firma: VULKAN COMMERCE, trgovi-

na, storitve in proizvodnja, d.o.o., Litija
Skrajšana firma: VULKAN COMMERCE

d.o.o., Litija
Sedež: 1270 Litija, Kidričeva cesta 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Dolinšek Mirko, izstop 7. 5.
1998; Črne Franc, izstop 7. 5. 1998; Črne
Stanislav, izstop 6. 5. 1998; Šašić Todor,
Litija, Cesta zasavskega bataljona 10a, vs-
top 7. 5. 1998, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinšek Mirko, razrešen 2. 6. 1998;
direktor Šašić Todor, imenovan 2. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:
22220 Drugo tiskarstvo; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 60240 Cestni tovorni promet; 61100
Pomorski promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 64120 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev.

Rg-211603
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03545 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa FRONTIER, podjetje za
consulting, marketing in advertising,
d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, Ljub-
ljana, sedež: Cesta dveh cesarjev 393,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21285/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 3. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5717400
Firma: FRONTIER, podjetje za consul-

ting, marketing in advertising, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:

72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211612
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05422 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OM AN STANOJEVIĆ &
CO., proizvodnja in pomoč d.n.o., sedež:

Ulica v Kokovšek 4, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, pod vložno št. 1/27025/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5878802
Sedež: 1113 Ljubljana, Dunajska 270.

Rg-211745
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04571 z dne 15. 10. 1998 pri
subjektu vpisa RAM 2, trgovina, proizvod-
nja, zastopanje in inženiring, d.o.o., se-
dež: Bratislavska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22886/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe z dne 28. 7. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5768756
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:

3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena
dela; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6420 Telekomunikacije.

Rg-211749
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05396 z dne 13. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MCCANN-ERICKSON, og-
laševalska agencija d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30510/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1278622
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova 6.

Rg-211759
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03961 z dne 6. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31083/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1313924
Firma: RUTAR POHIŠTVO, trgovinska

d.o.o.
Skrajšana firma: RUTAR POHIŠTVO,

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

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Večna pot 11
Osnovni kapital: 13,470.000 SIT
Ustanovitelj: JR BETEILIGUNGSGES-

ELLSCHAFT M.B.H., Celovec, Karfreitstras-
se 14, vstop 14. 1. 1998, vložek
6,735.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rutar Martin, Šentvid v Podjuni, vstop
14. 1. 1998, vložek 2,245.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rutar Anton, Šentvid
v Podjuni, vstop 14. 1. 1998, vložek
2,245.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rutar Andrea, Žitara vas, Žitara vas 56,
vstop 14. 1. 1998, vložek 2,245.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Arah mag. Janko, Slovenj Gradec,
Kopališka 20, imenovan 14. 1. 1998, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-211762
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01963 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa U TRADE, trgovina in za-
stopstva, Cerknica, d.o.o., sedež: Gas-
parijeva ulica 10, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/27723/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938198
Ustanoviteljica: Ule Ljubo, izstop 25. 3.

1998; Ule Tatjana, Cerknica, Gasparijeva
ulica 10, vstop 25. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Ule Ljubo, razrešen 25. 3. 1998; direkto-
rica Ule Tatjana, imenovana 25. 3. 1998.

Rg-211767
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04603 z dne 1. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BOMIL, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kre-
kov trg 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
zastopnikov in spremembo družbene po-
godbe z dne 22. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5697620
Firma: RICHVALE GROUP, storitve, tr-

govina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RICHVALE GROUP,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Bajić Bojana, izstop 22. 6.

1998; Šaranović Gojko, Ljubljana, Hudo-
vernikova ulica 8, vstop 22. 6. 1998, vlo-
žek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Stanković Milan, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 6, razrešen 22. 6. 1998 in ime-
novan za direktorja; direktorica Bajić Boja-
na, razrešena 22. 6. 1998.

Rg-211855
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05745 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa BIRO CENTER, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 106, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26650/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 18. 9. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5872812
Firma: BIRO CENTER, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIRO CENTER, d.o.o.,

Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jerina Karmen, razrešena 4. 10.
1998; zastopnik Završnik Janez, Ljubljana
Polje, Polje c. XXII/25e, razrešen 4. 10.
1998 in imenovan za direktorja.

Rg-211860
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05744 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ACER d.o.o., podjetje za
inženiring in trgovino, Ljubljana, sedež:
Milana Majcna 29a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14611/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, za-
stopnikov in družbene pogodbe z dne
29. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5559294
Firma: ACER, podjetje za proizvodnjo,

inženiring in trgovino d.o.o., Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kuezmič Damjan, razrešen 29. 9.
1998; direktorica Štrus Kuezmič Frančiška,
Komenda, Zadružna 27, imenovana 29. 9.
1998.

Rg-211864
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06230 z dne 9. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31202/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1339052
Firma: SAMUEL, družba za poslovne

storitve d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SAMUEL d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. ju-

nija 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rojc Marjan, Ljubljana, Ce-

sta 24. junija 40, vstop 28. 10. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojc Marjan, imenovan 28. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
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z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih 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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-211871
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04467 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GEODETING, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, sedež: Voj-
kova 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5934958
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

c. 129.

Rg-211872
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05722 z dne 3. 11. 1998 pod

št. vložka 1/31183/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331108
Firma: AVTO M CERKNICA, trgovina z

rezervnimi deli za avtomobile d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO M CERKNICA

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

govornostjo
Sedež:  1380  Cerknica,  Cesta  4.

maja 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kraševec Marjan, Nova vas,

Ulaka 10, vstop 15. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kraševec Stanka, Nova vas, Ulaka
10, imenovana 15. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1998:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-211876
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05729 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa BIG-D, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Dobovec 49,
1423 Dobovec, Trbovlje, pod vložno št.
1/23404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 24. 9. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5803578
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1998:

5521 Dejavnost planinskih in drugih domov.

Rg-211877
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05755 z dne 29. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31170/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1328379
Firma: ALPE AIR, podjetje za turizem,

trgovino in zračni promet d.o.o.
Skrajšana firma: ALPE AIR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glavarjeva 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Budak Divko, Zagreb, Med-

vedgradska 29, vstop 7. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vidnjevič Mihael, Ljubljana, Glavarje-
va 49, imenovan 8. 10. 1998; direktor Bu-
dak Divko, imenovan 8. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
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gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 62100 Zračni promet na
rednih linijah; 62200 Izredni zračni promet;
63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje

in tehnično svetovanje; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93040 Pogreb-
ne storitve; 93059 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-211909
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05608 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa REKLAMNI INŽENIRING,
podjetje za storitve ekonomske propa-
gande in trgovino, d.o.o., Vlahovičeva
13, Ljubljana, sedež: Vlahovičeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09226/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, dele-
žev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5445469
Firma: REKLAMNI INŽENIRING, pod-

jetje za storitve ekonomske propagan-
de in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: REKLAMNI INŽENI-
RING, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sever Mladen, Ljubljana,

Vlahovičeva 13, vstop 12. 11. 1990, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Sever Marija, Ljubljana, Jakčeva uli-
ca 13, imenovana 17. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi

živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
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no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120, Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba ne oprav-
lja revizijske dejavnosti in davčnega sveto-
vanja.

Rg-211913
Okrožno sodišče Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05899 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EMO – MATLY INCOM,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 15, sedež:
Dunajska 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5572444
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1998:

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo.

Rg-211559
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/01214 z dne 21. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOMERKUR VOZILA, pro-
daja vozil, d.o.o., sedež: BTC, Šmartin-
ska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26874/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5913241
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d., izstop 20. 12. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, izstop 1. 8. 1997; PLOD PID

d.d., Ljubljana, Gosposvetska 5, vstop
20. 12. 1996, vložek 6,279.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; SETEV PID d.d.,
Ljubljana, Gosposvetska 5, vstop 1. 8.
1997, vložek 3,140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-211560
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05184 z dne 22. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa FILC, tovarna filca d.d., Men-
geš, sedež: Slovenska c. 40, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/05774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta z dne 27. 8.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5034183
Člani nadzornega sveta: Urbanija Ciril,

Sprema Anica, Kožuh Rozka, Hribar Franci,
Jakič Nevenka in Gale Anica, vsi izstopili
5. 7. 1996 ter Kumar Andrej, Mikolič Dejan
in Hribar Franc, vstopili 5. 7. 1996.

Rg-211562
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05272 z dne 23. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31146/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1319884
Firma: INŠTITUT ZA ENERGETIKO

ENERDATA, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Mencinger-

jeva 7
Ustanovitelji: Gasperič Matej, Ljubljana,

Gabrščkova ul. 69, vstop 11. 9. 1998, od-
govornost: ne odgovarja; Dornik Matjaž,
Ljubljana, Vrhovci VIII/9, vstop 11. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarja; Suvorov Moj-
ca, Ljubljana, Matjaževa 5, vstop 11. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gasperič Matej, imenovan 11. 9.
1998, zastopa zavod brez omejitev; zastop-
nik Dornik Matjaž, imenovan 11. 9. 1998,
zastopa zavod kot namestnik direktorja brez
omejitev; zastopnica Suvorov Mojca, ime-
novana 11. 9. 1998, zastopa zavod kot stro-
kovni vodja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Rg-211563
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05277 z dne 23. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa BORŠTNAR k.d. trženje, se-
dež: Černetova 5a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26318/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz k.d. v
d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5858771
Firma: TERRA PLUS, Podjetje za raču-

novodstvo, trženje in promet z nepre-
mičninami, d.o.o.

Skrajšana firma: TERRA PLUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna 97
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelji: Kališnik Jernej, izstop 8. 9.

1998; Ovčar Renato, izstop 8. 9. 1998;
Borštnar Peter, Ljubljana, Černetova 5a, iz-
stopil iz k.d. in vstopil v d.o.o. 8. 9. 1998,
vložek 2,102.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-211610
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05412 z dne 20. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1327780
Firma: VINTOUR, turizem, storitve, tr-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradaška uli-

ca 4
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Desković Narcisa, Ljublja-

na, Ciril-Metodov trg 20, vstop 22. 9. 1998,
vložek 1,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šuštar Vinko, Ljubljana, Gradaška
ulica 4, vstop 22. 9. 1998, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Desković Narcisa, imenovana
22. 9. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Šuštar Vinko, imenovan
22. 9. 1998, kot namestnik direktorice za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 74810 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-211605
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/03662 z dne 29. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa BA-ZA, Poslovno finančne stori-
tve, d.o.o., sedež: Vodnikova c. 232, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 1190822
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Ustanoviteljica: Brankov Žika, izstop
24. 11. 1997; Štular Anka, Ljubljana, Štu-
larjeva 7, vstop 24. 11. 1997, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211611
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05421 z dne 29. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa XEROX SLOVENIJA, trgovina
in zastopanje, družba z omejeno odgo-
vornostjo (d.o.o.) oziroma v angleškem je-
ziku: XEROX SLOVENIA, trading and
agency company, Ltd., sedež: Zaloška
40, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5860873
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-

rist Vučenović Slobodan, razrešen 1. 7. 1998;
direktor Žilaji Miroslav, razrešen 1. 7. 1998;
direktor De Perlaky Antal, Jozsef, Berks,
RG31, 6ZX, 7 Vicarage Wood Way, Tilehurst,
imenovan 1. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Marjan Kristan, Ljubljana,
Smrtnikova 4, imenovan 1. 7. 1998.

Rg-211613
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05423 z dne 19. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa BANINTY, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be z dne 22. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1304526
Firma: FAJFAR & CONSULTANTS, in-

telektualne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: FAJFAR & CONSUL-

TANTS d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Puharjeva 6
Ustanovitelji: LERONA, trgovsko podjet-

je d.o.o., izstop 22. 9.1998; Fajfar Andrej,
Ljubljana,Puharjeva 6, vstop 22. 9. 1998,
vložek 1,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Fajfar Metka, Ljubljana, Puharjeva
6, vstop 22. 9.1 998, vložek 630.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 22. 9.1998;
direktor Fajfar Andrej, imenovan 22. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5170 Druga trgovina na debelo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211565
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05217 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNIVERSAL, obrtno podjetje
d.d., Ivančna Gorica, sedež: Malo Hudo
4a, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/00523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in statuta z dne 10. 9. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 5015251
Člani nadzornega sveta: Nosan Jože, na-

mestnik predsednika in Počivavšek Tadej,
predsednik, oba izstopila 10. 9. 1998; Ju-
rišič Nataša in Dimnik Olga, vstopili 10. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil.

Rg-211566
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg 98/05470 z dne 26. 10.
1998 pri subjektu vpisa TEGRAD, Inženi-
ring in proizvodnja kabelskih in elek-
tronskih sistemov d.d., sedež: Kamniška
41, 1109 Ljubljana, pod vložno št.
1/01086/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nove člane nadzornega sveta in
spremembo statuta z dne 27. 8. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5075637
Člani nadzornega sveta: Jelenec Žiga,

Gačnik Boris in Jančar Zmago, vstopili
27. 8. 1998.

Rg-211567
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05195 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA KULTURO DE-
LAVSKI DOM TRBOVLJE, sedež: Trg svo-
bode 11a, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/01221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5052998
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Govejšek Stanislav, razrešen 30. 9.
1998; direktor Velkavrh Jurij, Trbovlje, Sal-
laumines 10a, imenovan 1. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-211568
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05479 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALTERNA INTERTRADE, d.d.,
družba za računalniški inženiring, Ljub-
ljana, sedež: Leskoškova cesta 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta z dne
10. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5664080
Člani nadzornega sveta: Vovk Danijel,

izstop 15. 4. 1998; Bergant Franc, Kle-
šnik Stanislav, Klešnik Gregor in Dolenc
Alojz, vsi izstopili 10. 9. 1998, ter Mirović
Relja, Dolenc Alojz – namestnik predsed-
nika, Klešnik Gregor, Štrobl Gorazd –
predsednik in Derganc Marko, vsi vstopili
10. 9. 1998.

Rg-211570
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05502 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMONA – MERKUR, trgovina
na drobno d.d., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04671/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284171
Član nadzornega sveta: Peče Ljubo, iz-

stop 15. 9. 1998.

Rg-211571
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg 98/05481 z dne 26. 10.
1998 pri subjektu vpisa KOVINSKA IN-
DUSTRIJA IG, d.d., sedež: Ig pri Ljublja-
ni 233a, 1292 Ig pri Ljubljani, pod vlož-
no št. 1/00744/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5034418
Firma: KIG, Kovinska industrija Ig, d.d.
Skrajšana firma: KIG d.d.

Rg-211572
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04269 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa AGENCIJA ZA PRENOVO POD-
JETIJ d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 22,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08365/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5407796
Ustanovitelji: SLOVENIJALES DRF d.d.,

izstop 19. 6. 1996; Skrbinšek Stajka, Dom-
žale, Breznikova ulica 20, vstop 24. 6.
1998, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Ranzinger-Resnik Nevenka,
Zagorje ob Savi, Cesta Zmage 37, vstop
24. 6. 1998, vložek 1,350.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Petrič Simon, razrešen 20. 6. 1996,
kot v.d. direktorja; direktorica Skrbinšek
Stajka, imenovana 21. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211575
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/01116 z dne 27. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa KANAL A, Televizijska postaja
delniška družba (d.d.), Ljubljana, Tivol-
ska 50, sedež: Tivolska 50, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08027/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5402662
Člani nadzornega sveta: Selšek Cvetka,

Tehranian Terrence in Jeff Montgomery Jef-
rey Davis, vsi izstopili 24. 2. 1998, ter Ho-
ward A. Knight in Philip B. Cleland, vstopila
24. 2. 1998.

Rg-211578
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05714 z dne 27. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa MENINA, proizvodnja pogreb-
ne opreme, d.d., sedež: Trg padlih bor-
cev 3, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/01239/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:
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Matična št.: 5034647
Člana nadzornega sveta: Oražem Fran-

ci, izstop 14. 9. 1998 in Štajhar Jernej,
vstop 14. 9. 1998.

Rg-211579
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05679 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa METALKA CONSULTING, sto-
ritve, proizvodnja, trgovina, svetovanja,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22987/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5751314
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šumi Tomaž, razrešen 17. 9. 1998,
direktor Trobec Iztok, Ljubljana-Šentvid,
Zevnikova ul. 12, imenovan 18. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211580
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 96/06692 z dne 28. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN IN-
FORMATIKO, sedež: Tržaška c. 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/26 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085063029
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:

7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje; 80301 Višješolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80303 Univerzitetno izobraževanje.

Rg-211581
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05101 z dne 28. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa BANKA CREDITANSTALT d.d.,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi BANK AUSTRIA d.d., Ljubljana
(1/10521/00) s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Pripojitev k družbi BANK AUSTRIA d.d.,

Ljubljana, Wolfova 1, Ljubljana
(1/10521/00) na podlagi pogodbe o pri-
pojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in ob-
veznosti z dne 19. 3. 1998. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-211582
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05905 z dne 28. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa RIKO RIBNICA d.o.o., Ribniška
industrija kovinske opreme, sedež: Le-
povče 23, 1310 Ribnica, pod vložno št.
1/22527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5742960
Osnovni kapital: 80,000.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Jože, Ribnica,

Prešernova 25, vstop 10. 3. 1993, vložek
76,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kipson Mladen, Zagreb, Maceljska 4,
vstop 10. 3. 1993, vložek 4,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211587
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04221 z dne 30. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA ANTENE d.o.o., Podjet-
je anten in elektronskih naprav, sedež:
Idrijska c. 42, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/01929/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zastavno pravico na poslovnem
deležu s temile podatki:

Matična št.: 5045487
Na podlagi pogodbe o zastavi poslovne-

ga deleža med SKB Banko d.d., Ljubljana
in Iskro d.d. z dne 9. 7. 1998 se vpiše
zastavna pravica SKB Banke d.d. na po-
slovnem deležu Iskre d.d. (naslednik Iskre
Holding d.d.) v nominalnem znesku
125,403.000 SIT.

Rg-211590
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 94/09585 z dne 23. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa REME, podjetje za proizvod-
njo specialnih elektromehanskih ele-
mentov ter prodajo elektromehanskih
elementov, d.o.o., sedež: Sela 12c,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/05663/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža, ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5405769
Osnovni kapital: 1,518.100 SIT
Ustanovitelja: Repše Alojz, Grosuplje,

Sela 12c, vstop 5. 3. 1990, vložek
1,508.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Repše Štefanija, Grosuplje, Sela 12c,
vstop 21. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Repše Štefanija, imenovana 21. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211594
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 97/04670 z dne 15. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev, zastopnikov, dejavnosti in akta o
ustanovitvi z dne 25. 8. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5894450
Firma: KTG, družba za svetovanje, tr-

govino in udeležbe, d.o.o.
Skrajšana firma: KTG d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta št. 21/X
Osnovni kaptal: 1,833.315 SIT
Ustanovitelji: Kreuzer Franz, izstop

25. 3. 1996; Griesser Rudiger, izstop
27. 11. 1996; Tischler Janko, izstop 27. 8.
1997; Tischler Dana Silvia Viktoria, izstop
25. 8. 1998; ISKRA – NEKRETNINE
d.o.o., Umag, Hrvaška, Špina 41, vstop
25. 8. 1998, vložek 1,833.315 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Griesser Rudiger, razrešen 3. 4.
1997; prokuristka Naberžnik Julija, razreše-
na 3. 4. 1997; direktor Terpin Damijan, Šte-
verjan, Italija, Križišče 27, imenovan 25. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Tischler Janko, razrešen 25. 8. 1998.

Dejavnsot, vpisana dne 15. 10. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
pod vložno št. 1/09122/00.

Rg-211597
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/02697 z dne 29. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa PITEX, trgovina, export-import,
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kocjanova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17206/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanovitelja, deleža, zastopnika, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi z dne 11. 5. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5792177
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 58
Ustanovitelja: Pirc Marjan, izstop 11. 5.

1998 in Pirc Sašo, Ljubljana, Kocjanova 5,
vstop 21. 3. 1996, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pirc
Marjan, razrešen 11. 5. 1998; direktor Pirc
Sašo, imenovan 11. 5. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 29. 10. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
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razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211604
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/03565 z dne 27. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa MAXMINA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Malejeva 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29805/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1216317
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 76.

Rg-211614
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05425 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa AR, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Domžale, Sto-
bovska 5b, sedež: Stobovska 5b, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/05068/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanovitelja, dele-
ža, zastopnika in akta o ustanovitvi z dne
8. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5333415
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Marjan, Domžale,

Stobovska 5b, vstop 18. 12. 1989, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Božič Marija, izstop 8. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Božič Marija, razrešena 8. 9. 1998.

Rg-211615
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05445 z dne 27. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31161/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1327836
Firma: UNILES TRGOVINA d.o.o., Tr-

govska družba
Skrajšana firma: UNILES TRGOVINA

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

govornostjo
Sedež: 1356 Dobrova, Stranska vas 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Marinko Marjan, Dobrova,

Stranska vas 43, vstop 21. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinko Marjan, imenovan 21. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo 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 indu-
strijo, 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 ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-211618
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05462 z dne 20. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa GAT-DESIGN d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, storitve, ... Kamnik,
Cankarjeva 3, sedež: Cankarjeva 3,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/19538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev in družbene pogodbe z dne 16. 10.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5654114
Osnovni kapital: 2,113.000 SIT
Ustanovitelji: Majhenič Janez, izstop

8. 9. 1998; Majhenič Samo in Majhenič
Žan, oba Domžale, Vir, Zoisova ulica 4a,
vstopila 8. 9. 1998, vložila po 1,056.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-211620
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05469 z dne 26. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa KENTENA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, ustanoviteljev, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 24. 9. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 1319035
Firma: KENTENA, avtomatizacija vho-

dov d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Ustanovitelja: LERONA, Trgovsko pod-

jetje d.o.o., iztop 24. 9. 1998; Lukežič Bo-
rut, Ljubljana, Pretnarjeva 11, vstop 24. 9.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jasnič Marko, Ljubljana, Pu-
hova 1, vstop 24. 9. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zajc
Andrej, razrešen 24. 9. 1998; direktor Lu-
kežič Borut, imenovan 24. 9. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Jasnič
Marko, imenovan 24. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211623
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05833 z dne 29. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa AUSTROCHEM, trgovina, iz-
voz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08231/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi z dne 30. 9. 1998 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5405530
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 244.

Rg-211748
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/02044 z dne 13. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERŠAFAR, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, marketing in stori-
tve, d.o.o., Kočevje, sedež: Mozelj n.h.,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/08458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, uskladitev de-
javnosti ter spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5415225
Sedež: 1330 Kočevje, Mozelj 24
Ustanovitelj: Šafar Jože, Kočevje, Mo-

zelj 24, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šafar Irena, Kočevje, Mozelj 24,
imenovana 30. 11. 1992, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01210 Reja govedi; 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
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ne; 01300 Mešano kmetijstvo; 01500 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 02020
Gozdarske storitve; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15130 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15610 Mlinarstvo; 15710 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 15860 Predelava čaja in ka-
ve; 15870 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 17400 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 17540 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 17710 Pro-
izvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 20100 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50500 Trgovina na drob-
no 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 grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 85311 Dejavnost domov za
starejše; 85321 Dejavnost centrov za social-
no delo; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 9271 Prirejanje iger na srečo;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93040 Pogrebne storitve.

Rg-211738
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/01976 z dne 22. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa WEST MARIA, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-

dež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27131/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
družbene pogodbe z dne 23. 3. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5918944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Matovič Tatjana, razrešena 23. 3.
1998; prokuristka Bogdanović Talaber Gor-
dana, Ljubljana, Smrekarjeva ulica 37, ime-
novana 23. 3. 1998.

Rg-211739
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/03157 z dne 22. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOMADENIK, Elektroinstala-
cije v gradbeništvu, d.o.o., Cesta 20. ju-
lija 6, Zagorje ob Savi, sedež: Cesta 20.
julija 6, 1410 Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/29200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1122754
Firma: DOMADENIK, Elektroinstalaci-

je v gradbeništvu, d.o.o., Cesta 20. juli-
ja 2c, Zagorje ob Savi

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta
20. julija 2c.

Rg-211743
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04672 z dne 15. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa CONFIDAS, družba za finanč-
ne storitve in davčno svetovanje, d.o.o.;
firma v nemškem jeziku: CONFIDAS
Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H.,
sedež: Soška 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29775/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanovitelja, spremembo naslova ustanovi-
telja, spremembo deležev, zastopnika ter
naslova zastopnika in spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 30. 7. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 1216015
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelji: Ficko Anton, Ljubljana,

Soška 12, vstop 26. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tengg Heidrun, izstop 30. 7. 1998;
LEMA-ERSA, družba za upravljanje in na-
ložbe, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, vstop
30. 7. 1998, vložek 675.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Samonig Alexander,
Villach, Jungnicklerstr. 1/3/4/21, vstop
30. 7. 1998, vložek 75.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Tengg Heidrun, razrešen 30. 7. 1998; di-
rektor Ficko Anton, imenovan 26. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211744
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/03163 z dne 15. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa JESPAK, trgovina, storitve,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134b, se-
dež: Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12455/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5496942
Firma: JESPAK, trgovina, storitve,

d.o.o., Ljubljana
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Sedež:  1112  Ljubljana,  Letališka
c. 30

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-211747
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/02216 z dne 14. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa FKN, družba za trgovino in
zastopstvo, d.o.o., Vrhnika, sedež: Tr-
žaška cesta 28, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/29044/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 1189328
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ščukovt Viktor, razrešen 19. 2. 1998;
prokurist Berden Miran, Ljubljana, Novo Po-
lje, Cesta VII 97, imenovan 19. 2. 1998.

Rg-211751
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04018 z dne 13. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1304291
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA KEKEC

IN MIHELČIČ o.p. d.n.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež:  1240  Kamnik,  Gregorčiče-

va 2
Ustanovitelja: Kekec Ivo, Šmartno ob Pa-

ki, Letuš 42, vstop 29. 6. 1998, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Mi-
helčič Maks, Kamnik, Ljubljanska 3, vstop

29. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kekec Ivo, imenovan 29. 6. 1998;
direktor Mihelčič Maks, imenovan 29. 6.
1998:

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:
7411 Pravno svetovanje.

Rg-211752
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/01977 z dne 8. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa AKTIVA PDZU, pooblaščena
družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5848458
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Okorn Aleš, razrešen 31. 3. 1998;
direktor Kralj Boštjan, Ljubljana, Ilirska 8,
imenovan 31. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-211753
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05402 z dne 8. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALUSERVIS, eloksiranje alu-
minija in proizvodnja kovinskih izdelkov,
trgovina s kovinskimi izdelki na debelo
in drobno Lavrica, d.o.o., sedež: Dolenj-
ska cesta 421, 1291 Lavrica, pod vložno
št. 1/03284/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanovitelja in deleža,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5328209
Firma: ALUSERVIS d.o.o., eloksiranje
Skrajšana firma: ALUSERVIS d.o.o.
Sedež: 1291 Škofljica, Dolenjska ce-

sta 421
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gabrijel Bogomir, izstop

2. 7. 1998; Gabrijel Andrej, Škofljica, Do-
lenjska cesta 421, vstop 20. 11. 1989, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gabrijel Bogomir, razrešen 2. 7.
1998; zastopnik Gabrijel Andrej, razrešen
2. 7. 1998 in imenovan za zastopnika, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 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.

Rg-211754
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05368 z dne 8. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROKLIMA, Trgovina in zasto-
panje d.o.o., Trzin, sedež: Hrastovec 1,
1236 Trzin-Obrtno industrijska cona,
pod vložno št. 1/15334/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5556180

Ustanovitelji: Knol Matjaž, izstop 10. 9.
1998; Korotaj Andrej, Ljubljana, Groharje-
va c. 14, vstop 30. 12. 1994, vložek
499.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurišič Branko, Vrhnika, Cankarjevo nabrež-
je 10, vstop 30. 12. 1994, vložek 500.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žontar
Aleš, Medvode, Spodnje Pirniče 24c, vstop
30. 12. 1994, vložek 499.950 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-211757
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05395 z dne 6. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa SILVESTER d.o.o., podjetje za
prevoz blaga v mednarodnem cestnem
prometu, Grosuplje, sedež: Št. Jurij 73,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/24911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5814685
Ustanoviteljica: Ramoveš Marta, izstop

7. 9. 1998; Ramoveš Klemen, Grosuplje,
Št. Jurij 73, vstop 7. 9. 1998, vložek
1,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-
moveš Marta, razrešena 7. 9. 1998; direk-
tor Ramoveš Klemen, imenovan 7. 9. l998.

Rg-211760
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05398 z dne 6. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa DE & NI, komerciala in turi-
zem, d.o.o., Mengeš, sedež: Blatnica 16,
IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/28330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5945445
Ustanovitelj: Baričević Kristan Denis,

Ljubljana, Prušnikova ulica 11, vstop 22. 8.
1996, vložek 1,990.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Baričević Nikola, izstop 30. 1.
1998.

Rg-211763
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05400 z dne 2. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa S.P.Z., podjetje za trgovino,
gospodarsko svetovanje, posredovanje
in zastopništvo d.o.o., sedež: Aleševče-
va 50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5286328
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1998:

1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov.

Rg-211768
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/01228 z dne 1. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa TECHNACOMMERCE, pro-
izvodnja d.o.o., sedež: Reboljeva 19,
1234 Mengeš, pod vložno št.
1/03596/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in poslov-
nega deleža s temile podatki:
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Matična št.: 5311586
Ustanovitelja: I.S.I. HANDELSGESELL-

SCHAFT, Graz, Avstrija, izstop 9. 2. 1998;
Kovačič Jelislav, Mengeš, Reboljeva 19, Tr-
zin, vstop 27. 11. 1998, vložek 1,501.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211849
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04590 z dne 16. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNICOMMERCE, Podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 147, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15449/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in družbene po-
godbe z dne 14. 12. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5555884
Osnovni kapital: 52,293.067 SIT
Ustanovitelj: UNIKOMERC, Dioničko

društvo za vanjsku i unutarnju trgovinu, Za-
greb, Amruševa 10, vstop 20. 11. 1991,
vložek 52,293.067 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-211851
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04572 z dne 16. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa PETER-S TELEURH, telekomu-
nikacijski inženiring in trgovina Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Koblarjeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08428/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi z dne 29. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5406978
Osnovni kapital: 145,456.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Peter, Vodice, Utik 29,

vstop 15. 9. 1990, vložek 145,456.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211852
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04465 z dne 16. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa RPS, Računalniško podprti si-
stemi za inženiring in proizvodnjo d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gerbičeva 51a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13095/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, razširitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 24. 7. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5516960
Sedež: 1000 Ljubljana, Šibeniška 18
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:

2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve.

Rg-211854
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/05676 z dne 13. 11. 1998 pod št.
vložka 1/31225/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1328239
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA VI-

DOVIČ – HORVAT o.p. – d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

172
Ustanovitelja: Vidovič Nataša, Ljubljana,

Novakova 3, vstop 6. 10. 1998, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Hor-

vat Vladimir, Ljubljana, Bratov Učakar 100,
vstop 6. 10. 1998, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vidovič Nataša, imenovana 6. 10.
1998; direktor Horvat Vladimir, imenovan
6. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
7411 Pravno svetovanje.

Rg-211862
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/03318 z dne 10. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa AHATI, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Dolenjska cesta
369, Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta
369, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09529/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika in družbene
pogodbe z dne 20. 10. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5429447
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Agnič Alojz, izstop 20. 10.

1998; Agnič Jelka, Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 369, vstop 26. 5. 1994, vložek
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ag-
nič Alojz, razrešen 20. 10. 1998; direktori-
ca Agnič Jelka, imenovana 20. 10. 1998.

Rg-211870
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04361 z dne 3. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa SIMO, zavod za razvoj mobil-
nosti mladih, sedež: Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in družbene pogodbe z dne 15. 7.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 1199013
Firma: SIMO, zavod za razvoj mobil-

nosti mladih Ljubljana
Skrajšana firma: SIMO Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 3.

Rg-211873
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg 98/04490 z dne 3. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa RADEKS, podjetje za go-
stinstvo in turizem d.o.o., Rakitna 453,
Preserje, sedež: Rakitna 453, 1352 Pre-
serje, pod vložno št. 1/04745/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme in družbene pogodbe z dne
17. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5874203
Firma: RADEKS, podjetje za go-

stinstvo in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: RADEKS d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11.

Rg-300820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06804 z dne 11. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31337/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353306
Firma: NEDŽO, gradbeništvo in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: NEDŽO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarje-
va 1

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mavmudoski Nedžbedin,

Boroec, Struga, vas Boroec, vstopil 26. 11.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mavmudoski Nedžbedin in prokurist
Lipovšek Mojmir, Ljubljana, Litijska 6, ime-
novana 26. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-300834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05332 z dne 27. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31277/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318667
Firma: KRYEZIU IN BISLIMI, gradbe-

ništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KRYEZIU IN BISLIMI,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Pot na Pridav-

ko 8
Ustanovitelja: Kryeziu Hajdrulla, Suva Re-

ka, Neprebište, in Bislimi Sinan, Štimlje, To-
pilo, vstopila 3. 9. 1998, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kryeziu Hajdrulla in družbenik Bislimi
Sinan, imenovana 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
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Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje.

Rg-300874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06436 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARCATINO, grosist, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška c. 50, sedež: Celovška
c. 50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5945607
Firma: AGENCIJA POP, podjetje za or-

ganizacijo prireditev, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA POP, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 400
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 2231

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 11. 1998.

Rg-300887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05633 z dne 23. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31257/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328174
Firma: S.M. – ART, d.o.o., optika in

finančni inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: S.M. – ART, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

c. 91
Osnovni kapital: 2,231.001 SIT
Ustanovitelja: Šega Mina, vložila

1,115.858 SIT, in Pirc Samo, vložil
1,115.143 SIT, oba iz Ljubljane, Ferberje-
va ul. 16, vstopila 21. 9. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Šega Mina in Pirc Samo, imenova-
na 21. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52740 Druga popravila, d.n.; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Rg-300979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04251 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BAGGIA, proizvodnja, trgovina in
transport, d.o.o., Obrije 31, 1000 Ljub-
ljana, sedež: Obrije 31, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanovitelja in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo družbene pogodbe
s temile pdatki:

Matična št.: 5689287
Firma: SITOGRAF TRADE, podjetje za

trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: SITOGRAF TRADE,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Obrije 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bolta Franc, Ljubljana,

Obrije 25, vstopil 9. 7. 1998, vložil
1,580.000 SIT, Bolta Marta, Ljubljana, Obri-
je 25, vstopila 9. 7. 1998, vložila 210.000
SIT, Alič Andreja, Ljubljana, Pot na Rakovo
jelšo, vstopila 9. 7. 1998, vložila 210.000
SIT, in Baggia Franc, Ljubljana, Obrije 31,
vstopil 24. 11. 1992, vložil 100.000 SIT -
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baggia Franc, razrešen 9. 7. 1998;
direktor Bolta Franc, imenovan 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
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drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter sprememba družbene pogod-
be z dne 9. 7. 1998.

Rg-301007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02170 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BRS, založništvo, zastopanje in
promocija. d.o.o., sedež: Poljanska 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5952581
Firma: BRS, raziskave in sistemi,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Klemenova 64
Ustanovitelja: Bevc Robert, izstopil 1. 4.

1998; Divjak Katarin, Ljubljana, Klemenova
ulica 64, vstopila 1. 4. 1998, vložila
750.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Divjak Ivan, razrešen 1. 4. 1998; di-
rektorica Divjak Katarina, imenovana 1. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1998.

Rg-301082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06911 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353551
Firma: ARGOLA, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ARGOLA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva

13-15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Drago, Ljubljana,

Maurerjeva ulica 4, vstopil 26. 11. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Babič Drago, imenovan 26. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami.

Rg-301736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06292 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IMP TELEKOM, Tovarna telekomu-
nikacijskih naprav, d.d., sedež: Vojkova
58, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226384
Člana nadzorenga sveta: Mihovec Bran-

ko–predsednik in Jean Bojan–namestnik,
vstopila 25. 8. 1998.

Rg-301779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00581 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31285/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272837
Firma: HIS EKOPROJEKT, podjetje za

projektiranje, ekologijo in inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: HIS EKOPROJEKT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovod-
na 97

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hrženjak Ivan, Ig pri Ljub-

ljani, Ig 357, in Hrženjak Slavko, Mengeš,
Janševa 20, vstopila 20. 1. 1998, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hrženjak Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Hrženjak Slavko, ki
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 20. 1.1998.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7230 Obdela-
va podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-301806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06600 z dne 3. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31302/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1357379
Firma: KRŽIŠNIK IN ŠUBIC, podjetje

za fotografijo in propagando, d.n.o.
Skrajšana firme: KRŽIŠNIK IN ŠUBIC,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Ribče 49a
Ustanoviteljici: Kržišnik Klara, Kresnice,

Ribče 49a, in Šubic Nina, Litija, Brodarska
ulica 10, vstopili 19. 11. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kržišnik Klara in družbenica Šubic
Nina, imenovani 19. 11. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 9211 Snemanje filmov in ve-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-301948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06815 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LERONA, TRGOVSKO PODJETJE,
d.o.o., SARINA, podjetje za posredova-
nje, k.d., sedež: Koprska 72, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31224/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz k.d. v d.o.o., spremembo firme, se-
deža in ustanoviteljev, osnovni kapital in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1328328
Firma: FOKUS MM, gradbeno podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: FOKUS MM, d.o.o.
Pravnoorg. oblike: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kurilniška 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LERONA, d.o.o., Ljubljana,

Koprska 72 in Zajc Andrej, izstopila 2. 2.
1999; Marković Milorad, Ljubljana, Vide
Pregarčeve 14, vstopil 2. 2. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 24. 11. 1998;
direktor Marković Milorad, imenovan
24. 11. 1998.

Rg-302181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02987 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TIJAN, zunanjetrgovinsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Motnica 7a, 1236 Tr-
zin, pod vložno št. 1/05550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5347629
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 5.

Rg-302204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03176 z dne 20. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31248/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišče k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1305263
Firma: GALINA TCHECHIKHINA, stori-

tve podjetje, k.d.
Skrajšana firma: GALINA TCHECHIKHI-

NA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 149
Ustanoviteljici: Tchechikhina Galina,

Ljubljana, Bratovževa ploščad 15, ki odgo-
varja s svojim premoženjem, in Simić Ljilja-
na, Ljubljana, Glinškova ploščad 18, ki je
vložila 15.000 SIT in ne odgovarja, vstopili
27. 5. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Tchechikhina Galina, imenovana
27. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi 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 pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-

ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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 baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-302218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06123 z dne 12. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331370
Firma: ŠTURM & CO, podjetje za stori-

tve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠTURM & CO., d.n.o.,

Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Polica 72
Ustanovitelja: Šturm Boštjan in Šturm

Ivanka, oba iz Grosuplja, Polica 72, vstopila
20. 10. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šturm Boštjan in zastopnica Šturm
Ivanka, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovana 20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 6024 Cestni
tovorni promet; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-302587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06196 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AZIJAN MARKET, družba za trgovi-
no, d.o.o., sedež: Šišenska 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30933/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1314360
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 28.

Rg-400589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00855 z dne 19. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31696/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381148
Firma: DIRECT TRADING, trgovinska

d.o.o.
Skrajšana firma: DIRECT TRADING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Večna pot 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Borge Anthony Francis,

Krefeld, 282 Inrather Strasse, vstopil 26. 1.
1999, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Borge Anthony Francis in prokurist
Arah Janko, Slovenj Gradec, Kopališka 20,
imenovana 26. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-400591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01180 z dne 18. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387685
Firma: BUKOVAC & CO., poslovne sto-

ritve, d.n.o., Grosuplje
Skrajšana firma: BUKOVAC & CO.,

d.n.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Cesta na Kr-

ko 20
Ustanovitelja: Bukovac Renata in Buko-

vac Branko, oba iz Laz v Tuhinju, Pšajnovi-
ca 10, vstopila 8. 3. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bukovac Branko, imenovan 8. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 6311 Preklada-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje.

Rg-400592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01214 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MONDEN’S, prodaja, uvozna-izvoz-
na dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vodnikova cesta 200e, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21242/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
6453/97 - zaradi spremembe sedeža, na-
slova pri ustanovitelju in datuma vstopa usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5716217
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

200a
Ustanovitelj: Kostrešević Kosta, Ljublja-

na, Vodnikova 200a, vstopil 17. 11. 1997,
vložil 1,817.080 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-400610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04898 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa FILOMAT, d.o.o., trgovsko in stori-
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tveno podjetje, Ljubljana, sedež: Kopr-
ska 104, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748518
Sedež: 1000 Ljubljana, Peruzzije-

va 15.

Rg-400611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05968 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LOGINA LAGERSOFT, proizvodnja,
trgovina in storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09756/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5417104
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Posega Aleš, razrešen 4. 8. 1998;
Širca Damjan, Dobrova, Hruševo št. 19, raz-
rešen 4. 8. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Rg-400615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06518 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MIBAVTO, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Makucova 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5935695
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Rož-

no dolino 1.

Rg-400616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06542 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PATENA, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska 59,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/23041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matičan št.: 5794676
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Trbižan Flerin Marija,

Domžale, Ljubljanska 59, vstopila 8. 5.
1993, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-400617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06608 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PETERLIN, Podjetje za izdelavo in
prodajo vozil, plovil, športne opreme, to-
plotne tehnike, zunanje trgovine in po-
sredništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež. Kon-
rada Babnika 38, 1211 Ljubljana-Šent-
vid, pod vložno št. 1/12220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5492017
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 2670

Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-400618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06610 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AKTIVA PDZU, pooblaščena druž-
ba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25515/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5848458
Ustanovitelj: AKTIVA GROUP, podjetje

za ustanavljanje in upravljanje družb, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 156, vstopila 16. 3.
1994, vložila 125,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja. EPIC, GOLDSCHEIDER
UND WURMBOECK, Unternehmensbera-
tungsgesellschaft m.b.H., Dunaj, Ploessl-
gasse 8, izstopil 19. 11. 1998.

Rg-400619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06614 z dne 19. 2. 1999 pri subjektu

vpisa MODRI SISTEMI, d.o.o., Podjetje
za vodenje informacijskih sistemov in
trgovino, Ljubljana, Neubergerjeva 3, se-
dež: Neubergerjeva 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20319/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5687195
Ustanovitelja: Arh Slavko, Krško, Le-

skovškova cesta 15, vstopil 11. 6. 1997, in
Furlan Ivan, Ljubljana, Ane Ziherlove 2, vsto-
pil 26. 10. 1992, vložila po 795.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06672 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PCX COMPUTERS, računalniški in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 15,
sedež: Stegne 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13167/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5522277
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 6311

Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu.

Rg-400622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06701 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DENA, projektiranje, svetovanje,
posredovanje, d.o.o., Trzin, sedež: Kidri-
čeva 43, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/18879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5688558
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11.

Rg-400623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06731 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa M.I.S., Družba za upravljanje, inže-
niring, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Pro-
letarska 4, sedež: Proletarska 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05737/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5553636
Ustanovitelja: Jerič Rajko, Ljubljana, Pri-

jateljeva ulica 30, in Tičar Matjaž, Ljubljana,
Hranilniška ulica 3, vstopila 4. 12. 1989,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata. Pock Emil, izstopil 17. 11.
1998.

Rg-400625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06765 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa VEVICO, posredovanje in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5591686
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 109.
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Rg-400629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06784 z dne 22. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31573/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353241
Firma: EUROCASH, družba za storitve

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 122
Osnovni kapital: 2,117.000 SIT
Ustanoviteljica: Neffat Branka, Ljubljana

Polje, Novo Polje, Cesta IV/34, vstopila
18. 11. 1998, vložila 2,117.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektorica Neffat Branka, imenovana 18. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina

na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-

javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
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Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.60 opravlja družba
vse, razen poizvedovalne dejavnosti.

Rg-400630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06790 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MAKOMTRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ig pri Ljubljani, sedež: Kremenica
18, 1292 Ig pri Ljubljani, pod vložno št.
1/09854/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5437610
Firma: MAKOMTRADE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKOMTRADE, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 11. 1998.

Rg-400633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06869 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PALATINUS, d.o.o., Proizvodnja in
trgovsko podjetje, Ponoviče, sedež: Po-
noviče 9, 1282 Sava, pod vložno št.
1/06398/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5358817
Ustanovitelj: Weger Ulrich, izstopil

26. 10. 1998. Palatinus Milan, Sava, Po-
noviče 9, vstopil 23. 5. 1994, vložil
3,810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06875 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa OBNOVA, Podjetje za gradbeniš-
tvo, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Škofova 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5289017
Osnovni kapital: 2,460.528 SIT
Ustanovitelj: Čertanec Jernej, st., Ljub-

ljana, Škofova 7, vstopil 17. 11. 1998, vlo-
žil 615.132 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-400635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/07020 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GP SALOSKI, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., sedež: Mala ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5997127
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 27510

Litje železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje
lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželez-
nih kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 60240 Cestni tovorni
promet.

Rg-400639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00003 z dne 2. 3. 1999 pod št. vložka
1/31621/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358898
Firma: PUCELJ BOJAN IN RADOJKA,

POTRDITEV, Izobraževanje, svetovanje,
supervizija in prevajanje, d.n.o.

Skrajšana firma: PUCELJ BOJAN IN
RADOJKA, POTRDITEV, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Ljubljanska
c. 4e

Ustanovitelja: Pucelj Bojan in Pucelj Tul
Radojka, oba iz Grosuplja, Ljubljanska c.
4e, vstopila 29. 12. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pucelj Bojan in Pucelj Tul Radojka,
imenovana 29. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-400640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00455 z dne 15. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1359312
Firma: JASKO – R, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: JASKO – R, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova

cesta 65, Ihan
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rahimić Mirsad, Bijeljina,

BIH, S. Ćorovića 265, vstopil 25. 1. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rahimić Mirsad in prokurist Učakar
Marjan, Domžale, Breznikova cesta 65,
Ihan, imenovana 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-400642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01112 z dne 12. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31660/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399195
Firma: ROSI – ŠTRUKELJ, Posredniš-

tvo in trgovina na debelo, k.d., Ljublja-
na, Primorska ulica 8, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: ROSI – ŠTRUKELJ,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Primorska

ulica 8
Ustanovitelja: Štrukelj Rok, Ljubljana, Pri-

morska ulica 8, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Brodar Silva, Moravče, Češ-
njice pri Moravčah 30, ki je vložila 5.000
SIT in ne odgovarja, vstopila 30. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Rok, imenovan 30. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah.

Rg-400685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02811 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IMPULS, trgovina, proizvodnja, iz-
voz, uvoz, Domžale, d.o.o., sedež: Indu-
strijska cona Trzin, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/02273/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti in zastopnika, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5288991
Firma: IMPULS, trgovina in druge sto-

ritve, Domžale, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11/1
Osnovni kapital: 44,512.000 SIT
Ustanovitelja: Brunček Janko in Brunček

Irena, oba Kidričeva 52, Trzin, vstopila
15. 8. 1989, vložila po 22,256.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brunček Irena, imenovana 11. 5.
1998.
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Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1998.

Rg-400686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02832 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa WELZ, Transportno špedicijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kaju-
hova 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5552303
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Verdaj Breda, Ljubljana, Šarhova
ulica 34, imenovana 4. 12. 1991; zastop-
nik Wassibauer Thomas, razrešen 1. 12.
1998; direktor Flachberger Alfred Josef,
Salzburg, A-5020, Bozener Strasse 13,
imenovan 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje

vodnih plovil v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 1. 12. 1998.

Rg-400688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04180 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa GREJOX, podjetje za trgovino na
debelo in drobno ter zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Hacquetova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5652430
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanovič Matjaž, Ljublja-

na, Preglov trg 12, vstopil 15. 6. 1992,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 7. 1998.

Rg-400689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05513 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa JEVNICA, import-export, d.o.o., Kre-
snice, Jevnica 54, sedež: Jevnica 54,
1281 Kresnice, pod vložno št.
1/13922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5534488
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
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5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 9. 1998.

Rg-400690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05541 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GALERIJA GAL, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pet-
kovškovo nabrežje 67, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07499/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljic in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5391792
Ustanoviteljici: Frelih Antonija, izstopila

24. 9. 1998; Frelih Tina, Rakek, Dovce 9a,
in Frelih Pakiž Anja, Rakek, Partizanska ce-
sta 12b, vstopili 22. 11. 1994, vložili po
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05549 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TEAM TRAINING, Podjetje za me-
nedžersko usposabljanje in svetovanje,
d.o.o., sedež: Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20491/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5698898
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rechberger Miran, razrešen 14. 9.
1998; direktorica Mayer Jelka, Ljubljana,
Cankarjeva 7, imenovana 14. 9. 1998.

Rg-400696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05636 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa COMMERCE TRADE, marketing, in-
ženiring, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 16, se-
dež: Cesta v Kleče 16, 1117 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06233/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5351472
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-

ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
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skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1998.

Rg-400697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06071 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa GAMBIT – TRADE, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sav-
ska c. 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev, zastopnika,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5475465
Firma: GAMBIT – TRADE, računalniš-

tvo in informatika, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 3a
Osnovni kapital: 56,591.531 SIT
Ustanovitelji: Oblak Mirko, Ljubljana, Ši-

šenska 34, vstopil 14. 1. 1991, vložil
3,481.857,30 SIT, Kričaj Miha in Kričaj Pa-
tricija, oba iz Ljubljane, Ljubeljska 23, vsto-
pila 1. 7. 1994, vložila po 2,437.300,10
SIT, ter RR GAMBIT, d.o.o., Ljubljana, Sav-
ska 3, vložil 47,005.073,50 SIT - odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šlibar-Lipič Miša, Preserje, Pre-
valje pod Krimom 43, imenovana 14. 7.
1998, zastopa družbo kot izvršilna direkto-
rica.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1998.

Rg-400702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06132 z dne 11. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31427/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338935
Firma: RENDER SPACE STUDIO, druž-

ba za računalniško grafiko, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: RENDER SPACE STU-
DIO, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Koseske-
ga 25.

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Dimitrievski Sašo, Bitola,

Kliment Ohridski 21/22, vložil 840.000 SIT,
Laharnar Polona, Tolmin, Na hribih 22, vlo-
žila 420.000 SIT, in Ruben Aleksandar,
Skopje, Bulevar JNA 54/2/4, vložil
840.000 SIT - vstopili 15. 6. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Laharnar Polona ter prokuristka
Dimitrievski Sašo in Ruben Aleksandar, ime-
novani 15. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-400704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06308 z dne 4. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENI PROIZVAJALCI STROJ-
NE OPREME, STROJNA TOVARNA
TRBOVLJE, p.o., sedež: Vodenska cesta
49, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/00422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in da-
tuma zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5042941
Firma: STT STROJNA TOVARNA

TRBOVLJE, d.d., Tovarna strojev in na-
prav

Skrajšana firma: STT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 540,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada FLRJ, izstopila 3. 2.

1999. Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 160, vložila
432,000.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska c. 56, vložil 54,000.000
SIT, in Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 54,000.000
SIT, - vstopili 3. 2. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čede Peter, Trbovlje, Trg Franca
Fakina 2a, razrešen in ponovno imenovan
24. 6. 1998, zastopa družbo kot v.d. direk-
torja.

Člani nadzornega sveta: Gačnik Mihae-
la, Očko Leopold in Razoršek Marija, vsto-
pili 11. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2232 Razmnoževanje video
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
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Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila, pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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 raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja iz p.o. v d.d. na podlagi od-
ločbe Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo številka LPS
1489/1529-98/IZ z dne 30. 10. 1998.

Rg-400705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06833 z dne 12. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31543/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1353390
Firma: WISE TECHNOLOGIES ŠAN-

TIĆ, razvoj programske opreme, k.d.
Skrajšana firma: WISE TECHNOLO-

GIES ŠANTIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kogojeva 4
Ustanovitelja: Šantić Samia, ki je vstopil

25. 11. 1998 in odgovarja s svojim premo-
ženjem, in Žunič Vanda, ki je vstopila
25. 11. 1998, vložila 1.000 SIT in ne od-
govarja, oba iz Ljutomera, Cven 1e.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šantić Samia, imenovan 25. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74831 Prevajanje.

Rg-400709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06897 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ATAJA, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Archinetova ul. 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27898/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5753775
Firma: ATAJA, založništvo, d.o.o.,

Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Založniška
cesta 151

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1998.

Rg-400707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06855 z dne 2. 2. 1999 pod št. vložka
1/31499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331914
Firma: SEMICO, zunanjetrgovinska

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

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Semeja Alenka, Semeja

Aleš in Semeja Mitja, vsi iz Kamnika, Ljub-
ljanska 32, vstopili 27. 11. 1998, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Semeja Mitja in direktorica Semeja
Juvančič Mirta, oba iz Kamnika, Ljubljanska
32, imenovana 27. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 10100 Pridobivanje črnega premoga;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 10300 Pridobivanje šote; 11100 Pri-
dobivanje nafte in zemeljskega plina; 11200
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
12000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud;
13100 Pridobivanje železove rude; 13200
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen
uranove in torijeve rude; 14110 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 14120
Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
14130 Pridobivanje skrilavcev; 14210 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 14220 Prido-
bivanje gline in kaolina; 14300 Pridobivanje
mineralov za kmetijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 14400 Pridobi-
vanje soli; 14500 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 15320 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega ol-
ja in maščob; 15430 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 15510
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Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 16000 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 17110 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 17120 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
17130 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 17140 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 17160 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 17170 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 17220 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 17230 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 17240 Tkanje preje tipa svile;
17250 Tkanje druge tekstilne preje; 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 iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodela-
va usnja; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-

gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje video zapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 23100 Proizvodnja koksa; 23200 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 23300 Proizvod-
nja jedrskega goriva; 24110 Proizvodnja
tehničnih plinov; 24120 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 24130 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 24140 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 24170 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 24200 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 24300 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 24510 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24610 Proizvodnja raz-
streliv; 24620 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj;
24640 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
24650 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja umetnih
vlaken; 25110 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 25120 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26110
Proizvodnja ravnega stekla; 26120 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 26130
Proizvodnja votlega stekla; 26140 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 26210 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 26220 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 26230 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 26240 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 26250 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 26260 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 26300 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 27100 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 27210 Pro-

izvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 27310 Hladno vlečenje;
27320 Hladno valjanje ozkega traku;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje
žice; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla, proizvodnja ferozlitin; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27420 Pro-
izvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja ba-
kra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 27510 Litje železa; 27520 Litje je-
kla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29510 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko indrustrijo;
29550 Proizvodnja strojev za indrustrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29600 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 29710 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 30010 Proizvodnja
pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31100 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 31400 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radij-
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skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 33200 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 33500
Proizvodnja ur; 34100 Proizvodnja motor-
nih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 35200 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 35410 Proizvod-
nja motornih koles; 35420 Proizvodnja ko-
les; 35430 Proizvodnja vozil za invalide;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žim-
nic; 36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 36300 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 36400 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in
JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 40200 Oskrba s plinastimi go-
rivi po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja
para in teple vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 41000 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno 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 po-
pravilo motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-

težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 60300 Cevovodni transport;
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 62100 Zračni
promet na rednih linijah; 62200 Izredni zrač-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63220 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
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prometnih agencij; 64110 Javne poštne
storitve; 64120 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 64200 Telekomunika-
cije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami 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 pisar-
niške 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;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85324 Druge socialne de-
javnosti; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnosti deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpad-
ki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 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 pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., ni dovoljeno posred-
ništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pri
dejanvosti, vpisani pod šifro 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, je dovoljeno
samo opravljanje varovanja. Pri dejavnosti,
vpisani pod šifro 67.110 Storitve finančnih
trgov, je dovoljena dejavnost blagovnih borz.

Rg-400711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07357 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ANŽEL & NATA, trgovina, d.n.o., se-
dež: Ljubljanska 88, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/29875/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1227793
Sedež: 1240 Kamnik, Novi trg 26a
Sprememba družbene pogodbe z dne

15. 12. 1998.

Rg-400712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07384 z dne 20. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/314770/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358642
Firma: KLAVDIJA–KOZLEVČAR IN

DRUŽBENIKI, stavbno kleparstvo, d.n.o.,
Grosuplje

Skrajšana firma: KLAVDIJA–KO-
ZLEVČAR IN DRUŽBENIKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Dolenja vas
pri Polici 11

Ustanovitelja: Kozlevčar Bogdan in Koz-
levčar Stanislav, oba iz Grosuplja, Dolenja
vas pri Polici 11, vstopila 10. 1. 1999, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kozlevčar Bogdan in zastopnik Koz-
levčar Stanislav, ki zastopa družbo kot na-
mestnik direktorja, imenovana 10. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-

la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom.

Rg-400716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00090 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PAVČIČ & BELENTIN, Podjetje za
gostinsko dejavnost, d.n.o., Ljubljana,
Celovška 269, sedež: Celovška 269,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1353420
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za kra-
tek čas; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 1. 1999.

Rg-400717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00097 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MIS INŽENIRING, urbanizem in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prole-
tarska 4, 1110 Ljubljana, pod vložno št.
1/05184/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5873169
Ustanovitelja: Švajger Silvo, izstopil

17. 12. 1998; Pock Emil in Pock Nevenka,
oba iz Ljubljane, Gašperšičeva ulica 7a,
vstopila 28. 12. 1994, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00118 z dne 21. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31479/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1363328
Firma: A – ANUBIS SKARLOVNIK &

PARTNER, družba za storitve in trgovi-
no, k. d., Ljubljana, Spodnji Rudnik II 12

Skrajšana firma: A – ANUBIS Skarlov-
nik & partner, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1108 Ljubljana, Spodnji Rud-

nik II 12
Ustanovitelja: Skarlovnik Zdenka, ki je

vstopila 4. 1. 1999 in odgovarja s svojim
premoženjem, in Skarlovnik Franjo, ki je
vstopil 4. 1. 1999, vložil 1.000 SIT in odgo-
varja do višine nevplačanega vložka, oba iz
Ljubljane, Spodnji Rudnik II 12.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skarlovnik Zdenka, imenovana
4. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-400721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00123 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31486/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363352
Firma: LIFT DVIG, d.o.o., Podjetje za

inženiring, proizvodnjo, montažo in ser-
visiranje dvigalnih naprav, Ljublajna

Skrajšana firma: LIFT dvig, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-
sta 398 T

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hodžič Asima in Hodžič

Reuf, oba iz Ljubljane, Ižanska cesta 398 T,
vstopila 30. 12. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hodžič Asima in Hodžič Reuf, imeno-
vana 30. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6312 Skla-
diščenje; 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; 7122 Dajanje vod-
nih 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.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00124 z dne 12. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31539/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363379
Firma: RO-VIT TRADE, zastopstva,

d.o.o.
Skrajšana firma: RO-VIT TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Premužič-Draženović Tat-

jana, Ljubljana, Zvezda 4, vložila 1,500.000
SIT, in Draženović Milan, Krk, Veljak Vlaho-
vića 28, vložil 1,000.000 SIT - vstopila 5. 1.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Premužič-Draženović Tatjana in
prokurist Draženović Milan, imenovana 5. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s

sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Rg-400723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00135 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ECHO SON, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na gri-
ču 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1319647
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška ce-

sta 8.

Rg-400725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00284 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BURJA, podjetje za organizacijo
proizvodnje in storitev, zastopanje, ko-
mercialno posredovanje, trgovino na de-
belo ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Iva-
na Pengova 13, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/04734/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5370221
Osnovni kapital: 7,687.000 SIT
Ustanovitelji: Burja Ignac, vstopil 26. 12.

1989, Trebušak Silva, vstopila 26. 12.
1989, Tič Trebušak Sandra, vstopila
30. 10. 1994, vsi iz Domžal, Ivana Pengo-
va 13, vložila 2,562.330 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 1. 1999.
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Rg-400726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00287 z dne 28. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31505/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363689
Firma: RAMČILOVIĆ & CO., turizem,

trgovina in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: RAMČILOVIĆ & CO,.

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 15b
Ustanovitelja: Ramčilović Izet, Ivangrad,

Črna gora, Petnica b.b., in Rekić Elvis, Ljub-
ljana, Jakčeva ulica 5, vstopila 20. 1. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ramčilović Izet in zastopnik Rekić
Elvis, imenovana 20. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-

vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 -
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-400727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00476 z dne 12. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31544/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1359428
Firma: NAYA – OMAHEN IN DRUŽ-

BENIKI, storitve in trgovina, d.n.o., Gro-
suplje, Brinje C. II/6

Skrajšana firma: NAYA – OMAHEN IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Brinje C. II/6
Ustanovitelja: Omahen Marija in Oma-

hen Sandi, oba iz Grosuplja, Brinje C. II/6,
vstopila 30. 1. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Omahen Marija in zastopnik Oma-
hen Sandi, ki zastopa družbo kot namestnik
direktorice, imenovana 30. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na

drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-400729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00538 z dne 25. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380699
Firma: PC URGENCA, podjetje za tr-

ženje in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: PC URGENCA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Seno-

žeti 75
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šivavec Stanislav, Domža-

le, Potočnikova ulica 20, in Klander Bošt-
jan, Dol pri Ljubljani, Senožeti 75, vstopila
14. 1. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šivavec Stanislav in prokurist Klan-
der Boštjan, imenovana 14. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 17300
Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvod-
nja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 22150 Dru-
go založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje video zapisov;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
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74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 91330 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 93050 Druge storitvene de-
javnosti; 95000 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-400731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00601 z dne 18. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31568/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380818
Firma: PEKLAJ, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKLAJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1355 Polhov Gradec, Dvor pri

Polhovem Gradcu 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Peklaj Simon in Peklaj Vin-

ko, oba iz Polhovega Gradca, Dvor pri Pol-
hovem Gradcu 26, vstopila 27. 1. 1999,
vložila pa 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peklaj Simon, imenovan 27. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 0130
Mešano kmetijstvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo

projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.

Rg-400733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00630 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IB – EKON, družba za svetovanje in
ekonomske analize, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5521831
Ustanovitelja: Zupanič Zvonko, Ljublja-

na, Ul. bratov Učakar 62, vstopil 18. 9.
1991, vložil 40,246.500 SIT, in Borštnar
Jože, Trzin, Kidričeva 75, vstopil 25. 10.
1996, vložil 39,753.500 SIT - odgovornost:
ne odgovarjata; Zupanič in ostali, d.n.o.,
Ljubljana, in Jobo, d.o.o., Trzin, Kidričeva
75, izstopila 29. 1. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 1. 1999.

Rg-400734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00631 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ASFALTBETON, Podjetje za grad-
beništvo, gostinstvo, trgovino in turizem,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Ul. Lovre Kle-
menčiča 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17609/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5642337
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami: 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
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Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 2. 1999.

Rg-400735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00704 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BARBARELLA, družba za računo-
vodske in knjigovodske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenčeva 15, 1231
Ljubljana, pod vložno št. 1/11390/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5473268
Ustanovitelji: Kunaver Samo, izstopil

20. 1. 1999; Bedenk Marjana, Ljubljana,
Izletniška 5, vstopila 20. 1. 1999, vložila
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kunaver Samo, razrešen 20. 1.
1999; direktorica Bedenk Marjana, imeno-
vana 20. 1. 1999.

Rg-400736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00705 z dne 22. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31575/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380877
Firma: KLEMENČIČ & CO., družba za

storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KLEMENČIČ & CO.,

d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1129 Ljubljana, Mali Vrh pri

Prežganju 3
Ustanovitelja: Klemenčič Andrej, Ljublja-

na, Mali Vrh pri Prežganju 3, in Jančar Nata-
ša, Ljubljana, Zgornja Besnica 9, vstopila
25. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Jančar Nataša in Klemenčič Andrej,
imenovana 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-

cah; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-402829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00643 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA COMMERCE, Mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14069/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo datuma za-
stopnika s temile podatki:

Matična št. 5539714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rav-

nikar Aleksander, Kranj, Krašnova 19, raz-
rešen kot začasni poslovodja – direktor in
imenovan za direktorja 16. 12. 1998.

Rg-403608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00184 z dne 11. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IUS SOFTWARE, pravne in poslov-
ne informacije, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03993/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo na-
slova zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5333482
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčar Zlata, Ljubljana, Men-

cingerjeva 87, vstop 23. 6. 1993, vložek
2,250.000 SIT in Tomažič Anton, Domžale,
Vir, Parmova 1, vstop 27. 11. 1989, vložek
2,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tavčar Zlata, Ljubljana, Mencin-
gerjeva 87, imenovana 27. 2. 1990, ki za-
stopa in predstavlja družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Oglaševanje.

Rg-405237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00481 z dne 10. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31889/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380583
Firma: JAVORNIK, podjetje za medna-

rodno trgovino, storitve, proizvodnjo in
promet z neživilskimi proizvodi, d.o.o.

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

govornostjo:
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 147
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Javornik Barbara, Ljublja-

na, Gramozna pot 8a, vstop 6. 1. 1999,
vložek: 2,079.000 SIT, in Javornik Jože,
Ljubljana, Ulica Goce Delčeva 48, vstop
6. 1. 1999, vložek: 21.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Javornik Barbara, imenovana 6. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev in pro-
kurist Javornik Jožef, imenovan 6. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5165
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Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90002 De-
javnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

MARIBOR

Rg-300457
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00821 z dne 21. 12.
1998 pod št. vložka 1/01188/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki.

Matična št.: 5309387005
Firma: KEOR, podjetje za proizvod. ko-

vinskih izdelkov, zaključna dela v grad-
beništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, Podružni-
ca Celje

Skrajšana firma: KEOR, d.o.o., Maribor,
Zrkovska 87, Podružnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Na Lavi 7
Ustanovitelji: KEOR, podjetje za pro-

izvod. kovinskih izdelkov, zaključna dela v
gradbeništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, vstopil 10. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pivec Marjan, Podnanos, Lozice 31,
imenovan 10. 6. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-

na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
podružnica opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevrskih izdelkov.

Rg-300458
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00822 z dne 21. 12.
1998 pod št. vložka 1/01188/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5309387002
Firma: KEOR, podjetje za proizvod. ko-

vinskih izdelkov, zaključna dela v grad-
beništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, Podružni-
ca Ptuj

Skrajšana firma: KEOR, d.o.o., Maribor,
Zrkovska 87, Podružnica Ptuj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Vošnjakova 6
Ustanovitelj: KEOR, podjetje za pro-

izvod. kovinskih izdelkov, zaključna dela v
gradbeništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, vstopil 10. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pivec Marjan, Podnanos, Lozice 31,
imenovan 10. 6. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
podružnica opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-300459
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00823 z dne 21. 12.
1998 pod št. vložka 1/01188/04 vpisalo v

sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5309387006
Firma: KEOR, podjetje za proizvod. ko-

vinskih izdelkov, zaključna dela v grad-
beništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, Podružni-
ca Beltinci

Skrajšana firma: KEOR, d.o.o., Maribor,
Zrkovska 87, Podružnica Beltinci

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9231 Beltinci, Bratonci 5
Ustanovitelj: KEOR, podjetje za pro-

izvod. kovinskih izdelkov, zaključna dela v
gradbeništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, vstopil 10. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pivec Marjan, Podnanos, Lozice 31,
imenovan 10. 6. 1998, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
podružnica opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-300460
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00824 z dne 21. 12.
1998 pod št. vložka 1/01188/05 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5309387003
Firma: KEOR, podjetje za proizvod. ko-

vinskih izdelkov, zaključna dela v grad-
beništvu, posredništvo in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, Podružni-
ca Ljubljana

Skrajšana firma: KEOR, d.o.o., Maribor,
Zrkovska 87, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 129
Ustanovitelj: KEOR, podjetje za pro-

izvod. kovinskih izdelkov, zaključna dela v
gradbeništvu, posredovanje in trgovina,
d.o.o., Maribor, Zrkovska 87, vstopil 10. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pivec Marjan, Podnanos, Lozice 31,
imenovan 10. 6. 1998, zastopa podružni-
co brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
podružnica opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-302315
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01024 z dne 4. 2.
1999 pri subjektu vpisa IMP MONTAŽA
MARIBOR, d.d., sedež: Špelina ulica 2,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00890/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078083
Člani nadzornega sveta: Vauhnik Jože,

Fekonja Marjan in Kirbiš Franc, izstopili
10. 7. 1998; Fujs Ernest, Strajnar Franci in
Belej Maksimiljan, vstopili 10. 7. 1998.

Rg-302345
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00624 z dne 22. 2.
1999 pri subjektu vpisa GARHILL, pro-
izvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež:
Smolnik 17, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/07800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
priimka ustanoviteljice, naslova ustanovite-
ljice in zastopnice, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5732565
Osnovni kapital: 24,521.004 SIT
Ustanovitelji: Golac Marijana, Fala, Fala

grad 14, vstopila 18. 3. 1993, vložila
15,430.035 SIT, Trstenjak Ivan, Ruše, Jam-
nikova ulica 3, vstopil 18. 3. 1993, vložil
3,692.823 SIT in Ličen Slavica, Ruše, Uli-
ca Norberta Vebra 19, vstopila 13. 12.
1994, vložila 3,692.823 SIT - odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Golac Marijana, imenovana 18. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14300 Pridobivanje mineralov za kmetijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gno-
jil; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 15200 Predelava in konzerviranje

rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15330 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15710
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15860
Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 17400 Pro-
izvodnja 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 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20520 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 21220
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje video zapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
24160 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
ni obliki; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24630 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 24700 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 26120 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 26140 Proizvodnja steklenih vla-
ken; 26150 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 26220 Proizvodnja
sanitarne keramike; 26230 Proizvodnja izo-
latorjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 26240 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 26300 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 26400 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26650 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 26660 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega

kamna; 26820 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 30010 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvod-
nja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic
in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 35120 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 35410 Pro-
izvodnja motornih koles; 35420 Proizvod-
nja koles; 35430 Proizvodnja vozil za invali-
de; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36150 Proizvodnja žimnic; 36210 Kovanje
kovancev in medalj; 36220 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 36300 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 36400 Pro-
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izvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 50500 Tr-
govina 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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo 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 indu-
strijo, 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 ži-
vili; 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, mehkuž-
ci; 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 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na 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 iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic; 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 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne 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 jav-
nih poštnih storitev; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanistike;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro dejavnosti G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti G
52.488 se dopiše razen prodaje orožja; pod
šifro dejavnosti K 74.600 sme družba
opravljati samo dejavnost varovanja.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

 CELJE

Srg 766/99 Rg-457
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba GIT, Gradbeno industrijsko in

trgovsko podjetje, d.o.o., Stanetova 16a,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Berčnik Marjan, Nova Cerkev 104, Strmec
pri Vojniku in Založnik Jože, Heroja Rojška
46, Celje, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 20. 5.
1999.

Zoper sklep je 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 Celju
dne 19. 7. 1999

LJUBLJANA

Srg 1095/99 Rg-455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

EGIDIA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 30. 9. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je: Podravka, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Podrav-
ko, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije, sicer bo sodišče po poteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 1999

Srg 3267/99 Rg-456
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

POSVETOVALNICA METULJ, družba
za svetovanje in posredovanje, d.o.o.,
Tržaška cesta 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/26561/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1999.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-7/99 Ob-10900
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe prejme v hrambo statut vpisanega
v evidenco statutov sindikatov dne 15. 7.
1999 pod zaporedno številko 199/99 z na-
zivom: statut Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije, I. gimnazije
Celje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije, I. gimnazije v
Celju in sedežem: Kajuhova ulica 2, 3000
Celje, matična številka: 1228714.

Št. 14100-0011/99-0800-10 Ob-10907
Pravila Sindikata Oskrbni center Mari-

bor iz Maribora, Svetozarevska 10, vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 24. 5. 1993,
pod zap. št. 74, ki odslej nosijo naziv pravila
sindikata Oskrbni center, d.o.o., so bila
vsled reorganizacije spremenjena na zboru
sindikata dne 22. 7. 1999.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 0011 z dne 19. 8. 1999. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.

Št. 14100-0012/99-0800-10 Ob-10908
Pravila Sindikata Klas, d.d., Maribor iz

Maribora, Ptujska cesta 95, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, dne 26. 5. 1993, pod zap. št.
100, ki odslej nosijo naziv pravila sindikata
Mercator Klas, d.d., so bila vsled reorgani-
zacije spremenjena na zboru sindikata dne
1. 3. 1999.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod

Poplačane so vse obveznosti družbe.
Urejena so vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Mlakar Nadica, Gerbi-
čeva 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 11. 8. 1999

Srg 98/05105 Rg-402316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05105 z dne 22. 2. 1999, pod št. vlož-
ka 1/13132/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5516668
Firma: MADOCOM, podjetje za zasto-

panje tujih firm, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MADOCOM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Margetić Slavko-Serge in

Dobrinić Vladimir, izstop 26. 8. 1998.
Sklep skupščine z dne 26. 8. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Margetić Slavko-Serge, Paris, 21 Rue
Clino Del Duca in Dobrinić Vladimir, Ljublja-
na, Klopčičeva 2.

Srg 94/18765 Rg-402905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18765 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/16221/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ISKRA COMMERCE TELE-
KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ljubljana, Trg re-
publike 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-
ke 3

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA COMMERCE,

Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., iz-
stop 20. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela ISKRA COM-
MERCE, Mednarodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3.

Srg 94/18754 Rg-402946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18754 z dne 11. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13000/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5516994
Firma: BSA, Podjetje za sistemske po-

sle, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 18
Skrajšana firma: BSA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana, izstop 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti

izbrisane družbe je prevzela ISKRA COM-
MERCE, Mednarodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
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Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 164/97 R-604
To sodišče je po sodnici Andrejki Burja

Kračman, v pravdni zadevi tožeče stranke
Rejc Franca, Ob sotočju 16, Ljubljana, ki jo
zastopa Lucija Šikovec Ušaj, odvetnica iz
Ljubljane, proti toženi stranki Dolamič Du-
šanu, Moškričeva 44, Ljubljana, zaradi pla-
čila 1.500 DEM v tolarski protivrednosti s
pp, dne 13. 7. 1999 sklenilo:

toženi stranki Dolamič Dušanu, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica Nataša Koščak, strokovna sode-
lavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 164/97,
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 13. 7. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 6/99-6 S-10669
1. Z dnem 23. 8. 1999 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Ter-
mostar, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Cankova 1, Cankova.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

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

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

Izvršbe in zavarovanja

RIG 271/99 I-487
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank, sklenjenega v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV
398/99 z dne 13. 5. 1999, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Nova kreditna ban-
ka Maribor, d.d., do dolžnika Toplak Cveta,
s.p., Veliki Boč 12, Selnica, v višini
7,500.000 SIT s pripadki, s sklepom opr.
št. RIG 271/99 z dne 17. 5. 1999 odredilo
rubež nepremičnine zastavnih dolžnikov, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, last Mehmeti
Ismaila in Kumrije na podlagi prodajne po-
godbe št. 852/95 z dne 22. 12. 1995 in
aneksa k tej pogodbi z dne 14. 4. 1999,
sklenjeno s prodajalcem Stanovanjski sklad
občine Maribor, in sicer: stanovanja št. 5, v
izmeri 64,26 m2, v prvem nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Slomškov trg 14,
stoječe na parc. št. 1579 v k. o. Maribor
Grad, pri čemer je bil rubež nepremičnine
opravljen dne 20. 5. 1999.

Opravljen rubež ima pomen vknjižbe za-
stavne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-10753
Mestna občina Novo mesto objavlja javni

razpis za selovno mesto direktorja javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto

Kandidati morajo poleg zakonsko dolo-
čenih izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije,
2. da ima najmanj visoko izobrazbo stop-

nje VII/1,
3. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na vodilnem mestu,

zap. št. 0012 z dne 24. 8. 1999. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.

Št. 028-4/99-2 Ob-10910
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vza-

mejo pravila Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije – Osnovne
šole Markovci, Markovci 33d, 2281 Mar-
kovci pri Ptuju, z nazivom pravil: pravila
sindikata Osnovne šole Markovci, z ime-
nom sindikata: Sindikat vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije – Osnovne
šole Markovci in sedežem sindikata: Mar-
kovci 33d, 2281 Markovci, s kratico sin-
dikata: OO OŠ Markovci.

Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te od-
ločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zap. št. 86.

Matična številka sindikata Osnovne šole
Markovci je 1369687.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 6. 12. 1999 ob 12. uri, pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 8. 1999 nabije na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 1999

Št. 1/98 S-10852
To sodišče preklicuje narok za preizkus

upniških terjatev v likvidacijskem postopku nad
dolžnikom BCD, proizvodnja izdelkov iz po-
liuretara, export–import, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., Izola, Polje 5a, Izola, razpi-
san za dne 8. 9. 1999 ob 9. uri v sobi št.
132/I. Narok se preloži na 1. 12. 1999 ob
8.30 v sobi št. 130/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 1999

4. da pozna dejavnosti s področja športa,
5. priložiti mora listino, iz katere je raz-

vidno, da je pri svojem strokovnem delu
dosegel delovne razultate, iz katerih izhaja,
da bo lahko uspešno opravljal dela in nalo-
ge strokovnega vodje zavoda,

6. obvlada vsaj en svetovni jezik.
Kandidat mora k svoji kandidaturi poleg

potrebnih dokazil priložiti tudi vizijo progra-
ma dela zavoda in kratek življenjepis.

Izbrani kandidat bo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi imenovan za direktorja
za 5 let.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pris-
pele v roku 10 dni od objave razpisa na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Sekre-
tariat za vzgojo, izobraževanje, šport in mla-
dino, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijave morajo biti predložene v zaprti ovoj-
nici, opremljene z oznako: “Ne odpiraj -
prijava na razpis za direktorja javnega zavo-
da Agencija za šport Novo mesto”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od objave tega javnega
razpisa.

Dodatne informacije lahko kandidati do-
bijo na Sekretariatu za vzgojo, izobraževa-
nje, šport in mladino ali po telefonu
068/317-233 ali 068/317-201.

Mestna občina Novo Mesto

Ob-10944
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomuni-

kacije, Višja strokovna šola za poštni pro-
met in telekomunikacije, Ljubljana, Celjska
16, vabi k sodelovanju pogodbene preda-
vatelje za izvajanje višješolskega strokovne-
ga izobraževanja v programu:

– poštni promet za predmete:
– varstvo pri delu, požarna varnost in

varstvo okolja,
– trženje in kvaliteta storitev,
– ekonomika poštnega poslovanja,
– denarno poslovanje (tema: bančniš-

tvo);
– telekomunikacije:

– varstvo pri delu, požarna varnost in
varstvo okolja,

– ekonomika in menedžment,
– prenosni in komutacijski sistemi,
– poslovno sporazumevanje in vodenje.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96), pravilnika o postopku za prido-
bitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 17/96), odredbe o izobrazbi predavate-
ljev in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
81/98 in 84/98) ter kriterijev za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju
(Ur. l. RS, št. 27/96).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(biografija, dokazila o izobrazbi, dokazila o
pedagoških in strokovnih referencah za po-
dročja prijave) pošljite do 8 dni po objavi na
naslov: Višja strokovna šola, ŠC za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana,
Celjska 16, s pripisom: “prijava na razpis”.
Informacije na tel. 061/1324-503,
1324-056, 1324-413.

ŠC za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije,
Višja strokovna šola

za poštni promet in telekomunikacije
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 30/99 Ob-10965
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
131-81-64.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih mesecih/letih: 6 kom hitro tehnično
vozilo, prirejeno za reševanje ob nesre-
čah v cestnih predorih, skupaj v vrednosti
ca. 360,000.000 SIT.

Predvidene so sukcesivne dobave:
– v letu 2000 dve vozili – ca.

120,000.000 SIT,
– v letu 2001 eno vozilo – ca.

60,000.000 SIT,
– v letu 2002 dve vozili – ca.

120,000.000 SIT,
– v letu 2003 eno vozilo – ca.

60,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Izobraževalni center za

zaščito in reševanje RS, 1291 Ig.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: april/maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: proto-

tipno vozilo je na ogled v ICZR RS, Ig.
Najava za ogled po predhodnem dogo-

voru (tel. 061/662-212, 662-214).
Ministrstvo za obrambo

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-10856
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000

Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.

2. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  grad-
benih  del  in  ocenjena  vrednost  del:
izvedba gradbeno obrtniških in instala-
cijskih del z zunanjo ureditvijo in komu-
nalnimi priključki za adaptacijo in dozi-
davo objekta srednje šole Pietro Cop-
po v Izoli.

Ocenjena vrednost: 186,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Izola.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: 5. 12.
1999.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob- 10857
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, tel: 061/212-838, faks
061/13-12-327.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba grad-
beno obrtniških in instalacijskih del z
zunanjo ureditvijo in komunalnimi pri-
ključki za adaptacijo in dozidavo objek-
ta zdravstvene šole v Izoli.

Ocenjena vrednost: 210,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Izola.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega

naročila gradbenih del, če je znan: 5. 12.
1999.

5.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

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. 2266/99 Ob-10761
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost  naročila:  požarno  in  stro-
jelomno  zavarovanje  premoženja  ter
zavarovanje  odgovornosti  naročnika
javnega  podjetja  Elektro  Ljubljana
d.d.

Ocenjena vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

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

ročila storitev, če je znan: november 1999.
5. Morebitne druge informacije:
– vrsta javnega razpisa: brez omejitev,
– razpisujemo zavarovalne storitve za le-

to 2000.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

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

Št. 414-04/99 Ob-10660
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Tumov drevored 6, 5220 Tolmin,
065/83-213.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Kulturni dom Bovec
– knjižnica, Ledina 3, 5230 Bovec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za knjižnico po
seznamu in opisu iz razpisne dokumen-
tacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov dre-
vored 6, 5220 Tolmin – ravnatelj Vili Leban.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT, z
virmanskim nalogom ali položnico na ŽR
Knjižnice Tolmin, št. 52030-603-31044, s
pripisom “dokumentacija za opremo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Knjižnica Cirila Kosmača Tol-
min, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih Knjiž-
nice Cirila Kosmača v Tolminu, dne 14. 9.
1999 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 10% po-
nudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 14. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Vili Leban, Knjižnica
Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6,
5220 Tolmin, tel. 065/86-048 in Nataša
Štrukelj, tel. 061/133-62-52;

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po odpiranju ponudb;

– naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene ponudbe z najboljšim ponudnikom
zaradi finančnih in drugih razlogov. Ponud-
niki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

16., 17.
Občina Bovec

Ob-10674
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Šmarje pri Kopru,
Šmarje 1, 6274 Šmarje pri Kopru.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šmarje
pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje pri Ko-
pru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno 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 ze-

lenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 10,804.383 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki –
1,635.325 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 2,111.573
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
452.228 SIT,

4. jajca – 130.734 SIT,
5. olja in izdelki – 1,146.656 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,389.550 SIT,

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – 322.584 SIT,

8. sadni sokovi – 363.329 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

241.862 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

200.331 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,124.244 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

685.967 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne 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: Os-
novna šola Šmarje pri Kopru, Šmarje 1,
6274 Šmarje pri Kopru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 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. 51400-603-30159.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Šmarje pri Ko-
pru, Šmarje 1, 6274 Šmarje pri Kopru.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274
Šmarje pri Kopru.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. 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 finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna 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 do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje 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 po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,

– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Šmar-
je 1, 6274 Šmarje pri Kopru – tajništvo,
tel./faks 066/560-155.

16., 17.
Osnovna šola Šmarje pri Kopru

Št. 226-4/99-022-34 Ob-10676
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo se odda z javnim
razpisom izbire izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: prevzem se opravi pri
ponudniku.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 9 dostavnih vozil.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna

vrednost celotnega naročila je 20,000.000
SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava v jeseni 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zadnji rok dobave je 25. 11. 1999 (pogoj
naročnika).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje,
Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s
pisnim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 24. 9. 1999 do 14. ure, v
vložišče ali tajništvo naročnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 27. 9. 1999 ob
9. uri, v sejni sobi, na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 30 dni po izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
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samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami in pooblastili za prodajo predmeta
javnega naročila. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za izbor: ob izpolnjevanju formalnih in teh-
ničnih pogojev ter pogoja maksimalnega ro-
ka dobave: ponujena cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Petehu,
tel. 061/17-85-256, 041/643-763, ali Ga-
brijelu Učakarju, tel. 061/17-85-646.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 330/99 Ob-10677
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kan-
dijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
068/322-116.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4 in enote, navedene v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža 4 kom
zobnih strojev v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba ni možna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

30 dneh po podpisu pogodbe o dobavi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kontaktna oseba Jelka Fajdiga,
8000 Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 9. 1999, med
10. in 12. uro, po enodnevni najavi po tele-
faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 15.000 SIT na ŽR
52100-603-30715, s pripisom “Javni raz-
pis za dobavo zobnih strojev”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 9. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo me-
sto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 Novo
mesto, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba
za dobavo zobnih strojev – Ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 9. 1999 ob 9. uri, Zdravstveni dom No-

vo mesto, Kandijska c. 4, Novo mesto, sej-
na soba/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do podpisa
pogodbe oziroma do 30. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe oziroma do 30. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do 16. 9. 1999 do 10.
ure.

16., 17.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 08-385/8-99 Ob-10675
1. Naročnik , poštni naslov, številka tele-

faksa: Zgodovinski arhiv Celje, Trg Celjskih
knezov 10, 3000 Celje, tel. 063/484-303.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Celje.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: prostori za potrebe Zgodo-
vinskega arhiva Celje v izmeri med
3000-4000 m2.

c) Navedba, ali se ponudnik lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: ne.

č) Ocenjena vrednost naročila: 106.000
SIT/m2.

d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

31. 12. 1999.
5. Predviden datum zaključka dobave:

6 mesecev po podpisu pogodbe.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Zgo-
dovinski arhiv Celje, Trg Celjskih knezov
10, 3000 Celje. Kontaktna oseba: Koželj
Rudolf, tel. 063/484-303, 484-304.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR 50700-603-30393, sklic na
št.: 00-0999 - za razpisno dokumentacijo.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zgodovinski arhiv Celje, Trg
Celjskih knezov 10, 3000 Celje, v zaprti
kuverti z oznako Javni razpis - Arhiv.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 13. v sejni sobi Zavoda za
planiranje in izgradnjo, Trg Celjskih knezov
9, 3000 Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija banke za resnost po-

nudbe v višini 2% ponujene vrednosti, ki
mora biti veljavna do 31. 12. 1999.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na mednarodna do-
ločila v drugih dokumentih: avansa ni, naj-
manj 90 dni.

11.
12. Zahteva glede pravnega statusa po-

nudnika: finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti, ki jo mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: dokaz, da
ni v postopku prisilne poravnave, v stečaj-
nem ali likvidacijskem postopku, potrdilo pri-
stojnih organov, da ima obveznost iz naslo-
va davkov, taks in drugih, z zakonom dolo-
čenih dajatev, da izpolnjuje formalne pogo-
je za posredovanje pri prodaji, da ni
zakonske osnove za prepoved sklenitve ku-
poprodajne pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21 ZJN): cena in pla-
čilni pogoji, stanje, ustreznost potrebam na-
ročnika glede lokacije in lege in tehnično -
tehnološki pogoji za izvajanje arhivske de-
javnosti ter ostale ugodnosti, ki jih navede
ponudnik (način uporabe in pomembnost
posameznega merila sta razvidna iz ponud-
bene dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– zemljiško-knjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od 6 mesecev,

– tehnični podatki o ponujenem objektu,
– podatki o morebitnih drugih uporabni-

kih objekta,
– podatki o možnostih adaptacije ponu-

jenega objekta.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: 28. 5. 1999.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ga ni bilo.
Zgodovinski arhiv Celje

Ob-10743
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Kranj, fco. naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: kombinirano smetarsko-pral-
no vozilo z naslednjimi karakteristikami:

a) novo vozilo ali delno rabljeno z do
12000 prevoženimi kilometri (zahteva se ga-
rancija tudi za rabljeno vozilo),

b) dvoosna šasija z ABS zavornim si-
stemom,

c) moč motorja do 270 kW – evro 2,
d) volumen prostora za odpadke 16 m3,
e) kontinuirano stiskanje 1:6,
f) vodotesna izvedba kesona in zbir-

nega jaška,
g) nastavljivi ciklus praznjenja posod

12–18 sekund za posode od 120 do 900 l
prostornine,

h) nakladalni mehanizem nastavljiv za
različne višine zabojnikov, izveden z dvoj-
nim cilindrskim sistemom,

i) vozilo opremljeno z zvočnim signalom
za vzvratno vožnjo ali opremljeno kamero,
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j) dvojne stopnice z evropskim var-
nostnim sistemom,

k) pribor za ročno čiščenje,
l) pranje zabojnikov od 120 do 900 l

vseh izvedb (pocinkani, plastični),
m) rezervoar za čisto vodo prostor-

nine od 700 do 1000 l, s porabo vode od
10 do 12 l na posodo,

n) pralni tlak na šobah od 100 do 150
barov,

o) rezervoar za umazano vodo z reci-
klažno napravo,

p) ročnik za ročno pranje s ca. 10 m
cevi in navijalnim bobnom,

q) gibljiva nosilna roka s pralno glavo
z možnostjo podaljšanja in nastavitve hoda
(v času praznjenja se mora nahajati v pozici-
ji, ki jo ščiti pred odpadki),

r) nastavljiv pralni ciklus s trajanjem
do 25 s,

s) možnost popolnega izpusta pralne
vode iz avtomata in posod v zimskem času,

t) črpalka za črpanje umazane vode z
zaščito pred mehanskimi poškodbami, z
enostavnim dostopom in varovalom pred za-
mašitvami,

u) rezervoarji za vodo iz nerjavečega
jekla,

v) varnostni ventili na hidravličnih in-
stalacijah.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo je dobavljivo v kompletu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvidoma do 15. 11. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj. Kontaktna oseba
za tehnična vprašanja: Jože Stružnik, u. d.
org. in Viljem Frelih, u. d. org., tel.
064/340-410-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 1999.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 20. 9. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 1999 ob 12. uri, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1 (sej-
na soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v znesku 5% od vred-
nosti naročila, z veljavnostjo 30 dni od datu-
ma izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni  pogoji  financiranja  in  pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: izbrani ponudnik
bo ob sklenitvi pogodbe moral predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla;
plačilo se realizira, ko naročnik prevzame
vozilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

a) dokazila o registraciji (za pravne
osebe izpisek iz sodnega registra z opisom
dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, za samostojne podjetnike pa pri-
glasitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
ki ni starejše od 30 dni,

c) potrdilo APP oziroma davčnega or-
gana, da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom, ki ni starejše
od 30 dni,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2
ali potrjen obrazec BON 3 ne starejši od 30
dni, za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1998,

e) drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 1999 od
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Merilo Ponder

tehnične karakteristike 25
cena 25
plačilni pogoji 5
reference 15
servisiranje 15
garancijska doba 10
ostale ugodnosti 5

Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10, na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo,
kolikor je ponujen element med različnimi
ponudniki enakovreden.

15., 16., 17.
JP Komunala Kranj

Št. 11/2-124/99 Ob-10745
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks št.:
061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponovljen javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: dobava in potisk bombažnih
izdelkov.

c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-
čilo: v celoti.

č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Datum dobave: 30 dni od podpisa
pogodbe.

5. Datum zaključka dobave: datum, ko
se v celoti izvede dobava ponudbenih/po-
godbenih količin.

6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za marketing,
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 10, Ljub-
ljana, 4. nadstropje, soba 414.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-

tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000,00 SIT, razen ponudnikov, ki so
sodelovali že pri razpisu, objavljenem v Ur.
l. RS, št. 60-61/99, Ob-8803.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudnik posreduje matično in davč-
no številko.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 23. 9. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana-Sektor za marketing ali oddajte oseb-
no v tajništvu Sektorja za marketing, Cigale-
tova 10, Ljubljana, 4. nadstropje, soba 414.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 24. 9. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 1,100.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

naročnik bo pogodbeno vrednost del po-
ravnal po posamezni dobavi na podlagi iz-
stavljenega računa. Rok plačila je 90 dni.
Ponudbene cene so fiksne. Avansov ni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene doku-
mentacije z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije,

– vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno.

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. Vrednost ponudbe – ponder 0,60
2. Usposobljenost – ponder 0,10
3. Reference za tovrstna dela – pon-

der 0,30.
Ponudba, ki bo najbolj ustrezala merilu

bo dobila največ točk, ostale pa odvisno od
ustrezanja merilu sorazmerno manj točk.
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Dobljene točke pomnožimo s ponderji in
dobimo ponderirano vrednost merila v toč-
kah. Na koncu seštejemo vsa ponderirana
merila v točkah in dobimo ponderirano ce-
no ponudbe v točkah. Nujugodnejša bo po-
nudba, ki bo imela največ točk.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejša ponudba ne
šteje za najugodnejšo. Pri pregledu in oce-
njevanju ponudbe sme naročnik zahtevati
od ponudnikov dodatna pojasnila, ki pripo-
morejo k pregledu, ovrednotenju in primer-
javi ponudb.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogo-
jem razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: prvi neuspeli razpis za to naročilo je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, Ob-8803.

Telekom Slovenije d.d.

Ob-10758
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg
9. maja 1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Vita
Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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 ze-

lenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,689.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki –
2,200.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 4,500.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
270.000 SIT,

4. jajca – 144.000 SIT,
5. olja in izdelki – 274.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,155.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 656.000 SIT,
8. sadni sokovi – 980.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

380.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

330.000 SIT,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – 3,250.000 SIT,

12. ostalo prehrambeno blago –
550.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne 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: Os-
novna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja
1, 1000 Ljubljana – pri vodji šolske prehra-
ne Ingrid Zajc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 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. 50102-603-48321.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola dr. Vita Kraig-
herja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1,
1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. 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 finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna 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 do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, 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 po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg
9. maja 1, 1000 Ljubljana, Ingrid Zajc, na
tel. 061/317-440 ali 310-924, vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro.

16., 17.
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja,

Ljubljana

Ob-10766
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Danile Kumar, Gode-
ževa 11, 1113 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Danile
Kumar, Godeževa 11, 1113 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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 ze-

lenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,303.600 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki –
3,912.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 6,366.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
289.400 SIT,

4. jajca – 331.200 SIT,
5. olja in izdelki – 492.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

2,400.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 895.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,638.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

550.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

1,080.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 4,540.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

810.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne 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: Os-
novna šola Danile Kumar, Godeževa 11,
1113 Ljubljana – v tajništvu šole.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 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. 50102-603-48134.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Danile Kumar,
Godeževa 11, 1113 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Danile Kumar, Godeževa 11, 1113
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 19. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna 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 do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, 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: 23. 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 po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Danile Kumar, Godeže-
va 11, 1113 Ljubljana, pri vodji prehrane
Dragici Obranovič, na tel. 061/344-065,
faks 061/168-41-05.

16., 17.
Osnovna šola Danile Kumar,

Ljubljana

Št. 226-4/99-022-34 Ob-10768
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbire izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: prevzem se opravi pri
ponudniku.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 9 dostavnih vozil.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna

vrednost celotnega naročila je 20,000.000
SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava v jeseni 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zadnji rok dobave je 25. 11. 1999 (pogoj
naročnika).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje, Ljub-
ljana. Dvig je možen samo osebno s pisnim
pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 24. 9. 1999 do 14. ure, v
vložišče ali tajništvo naročnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 27. 9. 1999 ob
9. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročnika je po
dobavi 30 dni po izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik je lahko gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami in
pooblastili za prodajo predmeta javnega naro-
čila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z zako-
nom določene obveznosti. Podrobnejše zah-
teve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za izbor: ob izpolnjevanju formalnih in teh-
ničnih pogojev ter pogoja maksimalnega ro-
ka dobave: ponujena cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi

na naslovu naročnika pri Božidarju Petehu,
tel. 061/17-85-256, 041/643-763 ali Ga-
brijelu Učakarju, tel. 061/17-85-646.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Ob-10769
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, faks 066/320-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper
– pogrebna služba.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: blago, povezano s po-
grebnimi storitvami:

I. sklop: okrasne žare ca. 150 kosov,
II. sklop: krste za žarne pogrebe (krste

za kremiranje ca. 150 kosov in pvc vreče za
pokojnika ca. 400 kosov),

III. sklop: oprema za klasične pokope
(krste ca. 400 kosov, tapecirana ca. 400
kosov, mrliške copate ca. 400 kosov, križi
za krste 350 kosov, križi leseni 350 kosov,
pločevinasti vložki ca. 10 kosov in pločevi-
nasti vložki s šipo ca. 40 kosov),

IV. sklop: žarne niše ca. 40 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko podajo ponudbe za posamez-
ne sklope ali za vse sklope skupaj. Na ku-
verto je potrebno navesti ali se potegujejo
za dobavo celotnega razpisanega blaga ali
samo za določen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
24,000.000 SIT vključno z DDV.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– I. sklop: orientacijska vrednost je
3,000.000 SIT vključno z DDV,

– II. sklop: orientacijska vrednost je
2,000.000 SIT vključno z DDV,

– III. sklop: orientacijska vrednost je
18,500.000 SIT vključno z DDV,

– IV. sklop: orientacijska vrednost je
500.000 SIT vključno z DDV.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se sklene za obdobje 12 me-
secev.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 17. 9. 1999 za
11.900 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno vir-
mansko   nakazati   na   žiro   račun   Komu-
nale Koper, d.o.o. – s.r.l., na št.
51400-601-10953, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, navesti davčno številko po-
nudnika in navesti, če je davčni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 9. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 9. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., upravna stavba – sejna soba, odpi-
ranje vodi Vladimir Lovec, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (ve-
lja za vse ponudnike), garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega
ponudnika).

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: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 20. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana ce-
na, plačilni pogoji, rok dobave, reference,
ne bodo pa upoštevane preference za do-
mače ponudnike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1.

16., 17.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Koper

Št. 308/2 Ob-10818
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Elektro Primor-
ska, d.d., PE Sežana – avtopark.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vozilo s platformo (po-
drobnejši tehnični podatki o vozilu navedeni
v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora predložiti ponudbo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90

dni po podpisu pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
dvig razpisne dokumentacije je možen po
predhodni enodnevni najavi, ter ob predlo-
žitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije, na sedežu družbe Elektro
Primorska,  d.d.,  Erjavčeva  22,  5000
Nova Gorica – pri administratorki tehnič-
nega sektorja – Andreji Smole, med 9. in
11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 15. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 5.000 SIT in 19% DDV v višini 950
SIT, skupaj 5.950 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač. št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777 – št. objave v Urad-
nem listu RS, s pripisom razpisna doku-
mentacija – platforma.

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 29. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 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
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana: bančna garancija za resnost ponud-
be, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere
veljavnost je vsklajena z veljavnostjo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
vozilo s platformo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 29. septem-
bra od 11. ure do 2. decembra 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, odzivnost in lokacija ser-
visa, reference dobav; način uporabe meril
je naveden v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico podaljša-
nja roka za sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom, v primeru, da takrat še ne bi
bila zagotovljena investicijska sredstva.

Morebitna pojasnila bo naročnik posre-
doval le na pisne zahteve vsem zainteresira-
nim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 110-1/99 Ob-10909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: AC baza Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC baza Postojna – no-
tranja oprema.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok

dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 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 dokumen-
tacija je na voljo do 5. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 10. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC baza Postojna – notranja oprema“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 1999
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 750.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
17-88-331, faks 17-88-332.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, faks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Sl. Konjice in AC baza Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava posipnih mate-
rialov natrijevega, kalcijevega in mag-
nezijevega klorida;

– dobava morske ali kamene soli
0/2 mm – 3.726.000 kg (orientacijska
vrednost 45,000.000 SIT),

– dobava morske ali kamene soli v silos
0/2 mm – 1.852.000 kg (orientacijska
vrednost 25,000.000 SIT),

– dobava morske ali kamene soli
0/4 mm – 3.735.000 kg (orientacijska
vrednost 38,000.000 SIT),

– kalcijev klorid (raztopina 20%) –
80.000 l (orientacijska vrednost 2,000.000
SIT),

– kalcijev klorid (raztopina 24%) –
80.000 l (orientacijska vrednost 2,000.000
SIT),

– magnezijev klorid (raztopina 20%) –
50.000 l (orientacijska vrednost 1,750.000
SIT),

– magnezijev klorid (raztopina 30%)
50.000 l (orientacijska vrednost 1,750.000
SIT).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za vsako pre-
dračunsko postavko posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
125,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:1/3

normativnih količin je potrebno, glede na
potrebe posameznega odseka avtoceste,
dobaviti sukcesivno do pričetka zimske se-
zone v letu 1999, ostalo klično pa v skladu
s 7. členom pogodbe, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 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 dokumen-
tacija je na voljo do 6. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 10. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za nabavo posipnih materialov natrijevega,
kalcijevega in magnezijevega klorida“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,750.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja

cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
136-97-16, faks 136-97-16.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 149/99 Ob-10632
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izva-
jalca brez omejitev - ponovljeni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Ivanci v Občini Mo-
ravske Toplice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: izgradnja mo-
stu čez Ledavo v Ivancih, ocenjena vred-
nost 6,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Čas izvedbe izvedbe: dva meseca po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Morav-
ske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
24. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Urada
občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10%
bančna garancija na prvi poziv od ocenjene
vrednosti z veljavnostjo do 4. 10. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
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določila v drugih dokumentih glede plače-
vanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi raču-
nov. Način plačevanja in roki bodo določeni
v skladu z navodilom o izvrševanju prora-
čuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila,

– drugi pogoji določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

– popolnost ponudbe skladno s projek-
tantskimi predpisi in projektno dokumenta-
cijo,

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference na trgu,
– zmogljivost in opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti s pripisom predmeta javnega raz-
pisa in številko objave v Uradnem listu.

Občina Moravske Toplice

Št. 021-02-61/98-07 Ob-10672
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, faks
061/132-92-71.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: zemljišče s parc. št.
304/2 k. o. Golo brdo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odstra-
nitev nedovoljenega posega v prostor
stanovanjskega objekta v gradnji (III.
gradbena faza), dim. 12,30 × 8,30 m,
višine pritličje + nadstropje, na zemljišču
parc. št. 304/2 k. o. Golo brdo, orienta-
cijska vrednost del znaša 8,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni
vključeno.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka: oktober 1999, dokonča-
nje del: 8. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inš-
pektorat RS za okolje in prostor, Območna
enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, v
tajništvo urada glavnega republiškega inš-
pektorja.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
odstranitev objekta” in številko objave v
Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Inšpek-
torata RS za okolje in prostor, Vilharjeva 33,
soba 017.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora po-
nudnik priložiti bančno garancijo v višini 10%
orientacijske vrednosti. Bančna garancija
mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi po-
ziv in glasiti na naročnika. Bančna garancija
se neizbranim ponudnikom vrne v dveh
dneh po izboru ponudnika, izbranim ponud-
nikom dva dni po veljavnosti pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo se financira iz sredstev prora-
čuna RS, v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in sklenjeno pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko nasto-
pa kot posamezni izvajalec.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v regi-
ster samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma samostojnih podjetnikov) in veljav-
no dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za
katero je registriran;

– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;

– da je plačilno sposoben, da število blo-
kad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
kot 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje 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 pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;

– da ima poravnane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih treh letih niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 90 točk,
– usposobljenost ponudnika – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: služba iz 7. točke te objave.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena: še
ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 352-36/99 Ob-10673
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vilharjeva ulica – Uli-
ca Quiliano, Ajdovščina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela pri rekonstrukciji povezoval-
ne ceste med Vilharjevo ulico in Ulico
Quiliano, ocenjena vrednost: 19 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek okto-
ber 1999, dokončanje konec novembra
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 9. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do 22. 12. 1999.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 71 / 3. 9. 1999 / Stran 4467

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 22. 12.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del, strokovna usposobljenost
ponudnika, rok izvedbe in drugo, navedeno
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ingrid Šircelj, tel.
065/161-9135.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Ob-10682
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 064/714-684.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
brez javnega razpisa.

3. Kraj izvedbe del: Lesce.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la plinovodnega omrežja Lesce – za-
hod. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del oktober 1999, dokončanje
30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Ra-
dovljica, kont. oseba Marko Markelj, dipl.
inž. (tel. 064/700-230, 064/700-2327).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 15. 9.
1999.

(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Radovljica – tajniš-
tvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob 10.
uri, na naslovu Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe. Opcija ponudbe je 30
dni od predpisanega roka dalje.

11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, pogoji plačil, reference ponud-
nika in podizvajalcev na izgradnji podobnih
objektov, finančna sposobnost.

16., 17., 18.
Občina Radovljica

Št. 48/99 Ob-10692
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljanski grad,
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: II. faza
rekonstrukcije objektov D, E1 in E3 v
okviru prenove Ljubljanskega gradu.

V vrednosti 45,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek
15. 11. 1999, dokončanje 31. 1. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro, vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT na ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR-48/99 – rekonstrukcija objek-
tov na Ljubljanskem gradu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 255/II, ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija vnovčlji-
va na prvi poziv v vrednosti 3% od razpisa-
ne vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 10. 1999 od
12.30 dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena 50%,
– reference 30%,
– garancija 10%%,
– lastna gradbena operativa 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana

Št. 352-05-5/99 Ob-1693
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240
Ljutomer, faks 069/81-610.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljutomer.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja zbirnega kanala “F”. Ocenjena vred-
nost del je 60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje v ponu-
jenem roku izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljutomer, Odsek za GJS, okolje in
prostorsko planiranje, Vrazova 1, 9240 Lju-
tomer.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrdilo o nakazi-
lu 10.000 SIT na ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-695-79045.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 4. 10.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer, v zapečateni kuverti z
oznako “Ponudba – ne odpiraj – Kanal “F””
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, III. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti jav-
nega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka javnega od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Ljutomer, pri Andreji Torič, tel.
069/849-047.

17., 18.
Občina Ljutomer

Št. 351/12/99 Ob-10694
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, po pooblastilu Slovenskih železnic,
d.d., Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Laško, naselje
Debro.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija podvoza in ostale infrastruktu-
re pod železniško progo v Debru pri
Laškem: rekonstrukcija ceste, kontruk-
cija, SVTK naprave, TK vodi, elektro-
energetski vodi, javna razsvetljava, re-
konstrukcija vodovoda.

Ocenjena vrednost vseh del: 135 mio
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo, Od-
delek za investicije in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 13. 9. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT, plačilo po po-
ložnici ali na blagajni Občine Laško na ra-
čun št. 50710-630-10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za in-
vesticije in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999, ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 60 do 90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za investicije in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 731-122 med 10. in
12. uro, do 29. 9. 1999.

17., 18.
Občina Laško

Št. 305/2 Ob-10733
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks: 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: na trasi 10 (20) kV
daljnovoda med Plavami in Mrzlekom.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del, storitev in dobave blaga in ocenjena
vrednost celote in delov, ki se bodo oddaja-
li posamično: rekonstrukcija daljnovoda
10 (20) kV Plave - Mrzlek, odsek od HE
Plave do stojnega mesta št. 30, v skupni
vrednosti 55,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpi-
sana dela.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
100 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi do-
kazila o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica - pri
administratorki tehničnega sektorja - Andre-
ji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 15. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1900
SIT, skupaj 11.900 SIT, ponudniki porav-
najo z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
- št. objave v Uradnem listu, s pripisom:
razpisna dokumentacija DV 35 kV Pla-
ve - Mrzlek.

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 naj-
kasneje do 5. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 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 vi-

šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
2.10. navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 5. 10. 1999
od 11. ure do 2. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rok in način plačila, rok dokon-
čanja del in reference pri gradnji tovrstnih
objektov; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico podaljša-
nja roka za sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom v primeru, da takrat še ne bi
bila zagotovljena investicijska sredstva.

Vse druge informacije v zvezi z javnim
naročilom - tehnični del lahko dobite na na-
slovu: Elektro Primorska d.d., PE Gorica,
5000 Nova Gorica, kontaktna oseba: Skrt
Ivan, el. inž, tel. 066/129-66-31 ali
041/412-011.

17., 18.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Št. 300/2 Ob-10734
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks: 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: na trasi 35 kV dalj-
novoda RTP Izola - RTP Beli križ med Izolo
in Portorožem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del, storitev in dobave blaga in ocenjena
vrednost celote in delov, ki se bodo oddaja-
li posamično: rekonstrukcija daljnovoda
35 kV RTP Izola - RTP Beli križ na odse-
ku Šaleto - Valeta dolžine 2,7 km, v skup-
ni vrednosti 50,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpi-
sana dela.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je konec oktobra 1999, čas iz-
vedbe je 120 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
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hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije na sedežu družbe Elektro Primor-
ska, 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 dokumen-
tacija bo na razpolago do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 30.000 SIT in 19% DDV v višini 5700
SIT, skupaj 35.700 SIT, ponudniki poravna-
jo z virmanom na rač. št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777 - št. objave v Uradnem
listu, s pripisom: razpisna dokumentacija DV
35 kV Izola - Beli križ.

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 naj-
kasneje do 6. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 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 vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 10. 1999
od 11. ure dalje do 2. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rok in način plačila, rok dokon-
čanja del in reference za gradnjo tovrstnih
objektov; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico podaljša-
nja roka za sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom v primeru, da takrat še ne bi
bila zagotovljena investicijska sredstva. Vse
druge informacije v zvezi z javnim naročilom
- tehnični del lahko dobite na naslovu: Elek-
tro Primorska d.d., PE Koper, 6000 Koper,
kontaktna oseba Peter Reisman, el. inž.,
tel. 066/32-221 int. 14 ali 041/412-026.

17., 18.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Št. 405-02-1/99 Ob-10755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: postopek za izbiro izvajalca gradbe-
nih del brez omejitev vodi Stanovanjski sklad
občine Izola za izgradnjo neprofitnih stano-
vanj, Postojnska 3, 6310 Izola, kont. oseba
je Borka Pavič, tel. 066/480-201, faks
066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Izola, stanovanjsko
naselje Livade.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: insta-
lacijska dela v sklopu gradnje stanovanj-
skega bloka s tridesetimi stanovanji v
skupni izmeri 1.548,30 m2, od tega bo
dvaindvajset stanovanj neprofitnih.

Vrednost instalacijskih del v skladu z in-
vesticijskim programom je 38,186.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ogrevanje, prezrače-
vanje, plin, elektrika in vodovod skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je oktober 1999, rok dokonča-
nja razpisanih del je julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti prev-
zamejo na Uradu za gospodarske javne služ-
be, Postojnska 3, 6310 Izola, pri Dragiši
Šumanskem, tel. 066/480-224 ali
066/480-250, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko interesenti prevzamejo do 15. 9.
1999, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20,000 SIT z virmanom ali
s položnico na žiro račun Stanovanjskega
sklada občine Izola za izgradnjo neprofitnih
stanovanj, št. 51430-652-0061988 z na-
vedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do po-
nedeljka 4. 10. 1999 do 10. ure. Ponud-
be, poslane po pošti, morajo biti poslane
priporočeno in morajo prispeti v vložišče
naročnika do navedenega dne in ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine
Izola za izgradnjo neprofitnih stanovanj, Po-
stojnska 3, 6310 Izola, vložišče občinskih
uradov, soba št. 1, prevzemnici sta Klara
Giassi ali Karmen Šašek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem

listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “Javni razpis – stanovanjski blok
24a – instalacijska dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
4. 10. 1999 ob 10.30, v sejni sobi občin-
skih uradov, Postojnska 3, 6310 Izola.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob predložitvi ponudbe v
sklopu ponudbene dokumentacije priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od razpisane vrednosti del ter ostale
izjave, kot jih zahteva razpisana dokumenta-
cija. Trajanje garancije mora biti skladno z
opcijo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 10. 1999.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 22. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni skladno z določ-
bami zakona o javnih naročilih.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Izola

Št. 405-02-1/99 Ob-10757
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: postopek za izbiro izvajalca gradbe-
nih del brez omejitev vodi Stanovanjski sklad
občine Izola za izgradnjo neprofitnih stano-
vanj, Postojnska 3, 6310 Izola, kont. oseba
je Borka Pavič, tel. 066/480-201, faks
066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Izola, stanovanjsko
naselje Livade.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbeno-obrtniška dela v sklopu grad-
nje stanovanjskega bloka s tridesetimi
stanovanji v skupni izmeri 1.548,30 m2,
od tega bo dvaindvajset stanovanj ne-
profitnih.

Vrednost instalacijskih del v skladu z in-
vesticijskim programom je 147,618.262
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: gradbena in obrtniška
dela skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je oktober 1999, rok dokonča-
nja razpisanih del je julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti prev-
zamejo na Uradu za gospodarske javne služ-
be, Postojnska 3, 6310 Izola, pri Dragiši
Šumanskem, tel. 066/480-224 ali
066/480-250, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko interesenti prevzamejo do
15. 9. 1999, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
s položnico na žiro račun Stanovanjskega
sklada občine Izola za izgradnjo neprofitnih
stanovanj, št. 51430-652-0061988 z na-
vedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do po-
nedeljka 4. 10. 1999 do 10. ure. Ponud-
be, poslane po pošti, morajo biti poslane
priporočeno in morajo prispeti v vložišče
naročnika do navedenega dne in ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine
Izola za izgradnjo neprofitnih stanovanj, Po-
stojnska 3, 6310 Izola, vložišče občinskih
uradov, soba št. 1, prevzemnici sta Klara
Giassi ali Karmen Šašek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “Javni razpis – stanovanjski blok
24a – gradbeno-obrtniška dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
4. 10. 1999 ob 10.30, v sejni sobi občin-
skih uradov, Postojnska 3, 6310 Izola.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob predložitvi ponudbe v
sklopu ponudbene dokumentacije priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od razpisane vrednosti del ter ostale
izjave, kot jih zahteva razpisana dokumenta-
cija. Trajanje garancije mora biti skladno z
opcijo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki je določen v

pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 10. 1999.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 22. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni skladno z določ-
bami zakona o javnih naročilih.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Izola

Št. 360-13/99 Ob-10767
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, telefaks 069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota, Sta-
ra ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja večstanovanjskega objekta ob Stari
ulici v Murski Soboti.

Ocenjena vrednost del 340,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek no-
vember 1999, konec del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad mestne občine Murska So-
bota, soba št. 19.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
ŽR št. 51900-652-23360, Stanovanjski
sklad mestne občine Murska Sobota.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3,000.000 SIT za
resnost ponudbe z veljavnostjo 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-

nja: financiranje in plačila v skladu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 60 dni, šteto od dneva od-
daje ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Stanovanjski sklad.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
6. 8. 1999.

18.
Stanovanjski sklad

mestne občine Murska Sobota

Ob-10771
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Županči-
čeva 6, telefaks 131-23-27, Darja Lesjak,
u.d.i.a. in Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana, Karel Pollak, u.d.i.a.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj  izvedbe  del:  Ljubljana,  Stari
trg 34.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va fasade v atriju objekta Univerze v
Ljubljani, Akademija za glasbo, Ljublja-
na, Stari trg 34.

Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del z
dnem podpisa pogodbe, rok dokončanja
del 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana, Majda Stei-
ner, tel. 33-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 9. 1999 do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, ŽR
50101-601-57273 (PRO 55, d.o.o.).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 9. 1999 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.
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Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1999, ob
13. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport RS, Trubarjeva 5, v sobi 95.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva brezpogoj-
na bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini10% od vred-
nosti javnega razpisa, veljavna do 30. 10.
1999, tj. garancija na obrazcu, ki je sestav-
ni del navodil o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopku javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mesečnih situacij je 60 dni po
njeni potrditvi s strani nadzornega organa
naročnika (navodilo o izvrševanju proraču-
na, Ur. l. RS, št. 13 z dne 1. 3. 1996).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji – točko-
vana (usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju, matična in davčna številka, re-
ference zadnjih dveh let, roki, cena-najnižja
ni pogoj za izbiro, boniteta BON 1 in BON 2
oziroma BON 3 (ne starejši od 30 dni), izva-
jalca in njegovih kooperantov!, dokazilo o
sposobnosti prevzema vseh razpisanih del,
popolnost ponudbe in druga merila iz razpi-
sne dokumentacije).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku
(pri merilih za dodelitev naročila).

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 585/99 Ob-10793
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.
063/821-111, faks 063/821-133 in Sta-
novanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. 063/821-111, faks 063/821-100.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Cankarjeva ulica,
Šmarje pri Jelšah.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja 18 stanovanj v Šmarju pri Jelšah -
lamela 7 - izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del.

Ocenjena vrednost del je: 109,000.000
SIT.

b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je v 7 mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sta-
novanjski 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 dokumen-
tacija je na razpolago do 24. 9. 1999 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT virmansko na žiro račun
50730-652-27130 - stroški razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 10. 1999, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah - soba št. 50.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba za
lamelo 7 Šmarje pri Jelšah“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 6. 10.
1999, ob 12. uri, na naslovu: Šmarje pri Jel-
šah, 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 raz-
pisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo 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 naro-
čilu: kontaktna oseba Darinka Šeligo, Sta-
novanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
tel. št. 063/821-111

17., 18.
Občina Šmarje pri Jelšah

in Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah

Št. 104604/99 Ob-10798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, telefaks
063/855-796, tel. 063/856-251.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba prestavitve obstoječega vodovoda
AC ∅∅∅∅∅ 250 izven območja industrijske
cone Gorenje Velenje.

Ocenjena vrednost del je 30,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 6. oktober 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena najkasneje do 1. decembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 20.
septembra 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na ŽR št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161 (z
navedbo davčne številke).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. septembra 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nica Mira Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. septembra 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška 37
b, Velenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni po
poteku opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 40%,
– plačilni pogoji: 15%,
– garancijska doba: 10%,
– reference – potrjene od investitorjev:

15%,
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– rok izvedbe: 15%,
– kakovost terminskega plana: 5%,
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji št. R-13/99-V, avgust 1999.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Mira
Kokot.

Tehnične informacije: Komunalno pod-
jetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Li-
ljana Ajdič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 011-04-20/98 Ob-10799
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Radlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja ceste G1-1/241 obvoznica Radlje –
I. faza.

Ocenjena vrednost del: 677,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 10 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Izgradnja ceste G1-1/241 obvoznica Ra-
dlje – I. faza.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 1999
ob 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad. Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 87-90 z dne
28. 12. 1998, Ob-9155Č.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10800
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Apače.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev ceste R2-438 (R 352) odsek 1307
skozi Apače.

Ocenjena vrednost del: 170,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 8 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Ureditev ceste R2-438 (R 352) odsek
1307 skozi Apače.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
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17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 87-90 z dne
28. 12. 1998, Ob-9155C.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10801
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Renkovci-Čren-
šovci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prepla-
stitev ceste R 726/1321 Turnišče-Čren-
šovci.

Ocenjena vrednost del: 45,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Preplastitev ceste R 726/1321 Tur-
nišče-Črenšovci.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Dean Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba
za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10802
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Spodnja Idrija-Želin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va zidov med Spodnjo Idrijo in Želinom
na cesti G2-102 odsek 1036.

Ocenjena vrednost del: 65,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti do 30. 4. 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Obnova zidov med Spodnjo Idrijo in Želi-
nom na cesti G2-102 odsek 1036.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 1999
ob 13. 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Du-
šan Pirc, gradb. teh. Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10803
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ruta-Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
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tev križišč na odseku G1-1/245 Brester-
nica-Mariborski otok

Ocenjena vrednost del: 70,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: 60 dni.

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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Ureditev križišč na odseku G1-1/245 Bre-
sternica-Mariborski otok.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 1999
ob 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10804
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Črnivec-Radmirje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nado-
mestna gradnja mostu preko Drete v
Gornjem Gradu.

Ocenjena vrednost del: 75,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 6 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Nadomestna gradnja mostu preko Drete v
Gornjem Gradu.”-S.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Sašo
Pirc, gradb. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10806
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kneža-Podbrdo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste 403 odsek 1072 Huda-
južna.

Ocenjena vrednost del: 90,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

Čas izvedbe: maj 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Rekonstrukcija ceste 403 odsek 1072 Hu-
dajužna.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Du-
šan Pirc, gradb. teh., Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10807
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Logatec-Žiri.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste 408 odsek 1374, mostu
in propusta preko Osojnice v Žireh.

Ocenjena vrednost del: 45,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 6 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, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
“Rekonstrukcija ceste 408 odsek 1374,
mostu in propusta preko Osojnice v Ži-
reh.”-S.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 1999
ob 13. 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-

no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: strokovne informacije posreduje g. Sašo
Pirc, gradb. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 351-53/99-21303 Ob-10849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe: Stara Sava na Jeseni-
cah.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zaščita
obstoječe kamnite konstrukcije objekta
Pudlovka (Stara Sava na Jesenicah),
ocenjena vrednost celote je 11,000.000
SIT, in sicer:

I. faza:
1. rušitev lesene konstrukcije pudlov-

ke in celotnega objekta št. 8 a,
2. obnova in zaščita vzhodnega zidu

pudlovke II. faza,
3. obnova in zaščita severnega zidu

pudlovke,
4. obnova in zaščita južnega zidu pud-

lovke,
5. obnova in zaščita stebrov na dvo-

rišču pudlovke.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo
ponudbe le za vsa dela skupaj.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala fazno, in sicer je pričetek I. faze
15. 10. 1999 dokončanje del 15. 11.
1999; II. faza - pričetek april, dokončanje
oktober 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, tajništvo župana,
soba št. 30, telefon št. 064/877-030.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati proti plačilu do
petka 17. 9. 1999, do 12. ure, ravno tako
si je mogoče ogledati objekt na kraju sa-
mem.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT.

Znesek je potrebno virmansko nakazati
na žiro račun Občine Jesenice, na številko:
51530-630-50155, sklicevanje na številko
710-3083.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 23. 9. 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1 - spre-
jemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 23. 9.
1999, ob 12.30, v sejni sobi Občine Jese-
nice, Cesta m. Tita 78.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 3% od vrednosti
javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 60 dni po izstavitvi ustreznega do-
kumenta - v skladu z določili Navodila o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po iztečenem
roku za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena
80%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dela se bodo izvajala fazno.

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba o izvedbi predmeta javnega naro-
čila v celoti, in sicer v višini razpoložljivih
proračunskih sredstev za leto 1999. V pro-
računskem letu 2000 se bo z aneksom, ki
bo sestavni del pogodbe, dogovorilo po-
plačilo razlike do celotne vrednosti razpi-
sanih del.

17., 18.
Občina Jesenice

Št. 351-62/99 Ob-10853
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068-63-100.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Podzemelj - Občina
Metlika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: raz-

pis se nanaša na izbiro najugodnejšega iz-
vajalca za izgradnjo mrliške vežice Pod-
zemelj. Ocenjena vrednost del je ca.
18,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe o izvajanju del, do-
končanje del do 30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informaci-
je za izdelavo ponudbe so na voljo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure v prostorih Občine
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun št.:
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najpozneje 20 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba -
izgradnja mrliške vežice Podzemelj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Metlike, 24. 9. 1999 ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po določilih vzorčne
pogodbe iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizičan oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogo-
je v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 24. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference - 5%,
– ponudbena cena - 60%,
– rok izvedbe - 25%,
– garancijski rok za izvedena dela -5%,
– posebne ugodnosti (krediti, zamik pla-

čila...) - 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 8 dni.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Št. 351-01-6/99 Ob-10854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik faks 0601/44-041.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Hrastnik – KS Kovk.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: poso-
dobitev javne poti JC 622730 Kovk–
Kupča vas, vrednost 14 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del je en mesec.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Hrastnik, Direkcija za prostor, oko-
lje in j. g. sl. Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 nakažite na ŽR Ob-
čine Hrastnik, št. 52710-630-10061, z na-
vedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Direkcija
za prostor, okolje In javne gospodarske služ-
be, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 23. 9. 1999 ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z ro-
kom plačila 45 dni od izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. čl. ZJN): cena,
fiksnost cen, finančni pogoji (kredit, odlog
plačila, sistem “ključ v roke”), rok izvedbe,
garancija, usposobljenost, kompletnost po-
nudbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po telefonu 0601/54-371, Sihur To-
maž, 54-372, Hočevar Anton.

17., 18.
Občina Hrastnik
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Št. 400-02-51/99 Ob-10892
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52 in Občina Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2, Škofja Loka.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tvena dela na Selški Sori od Okornove-
ga jezu do Šeširjevega jezu.

Ocenjena vrednost: 52,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov 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 svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja 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, izpo-
stava Kranj, 4000 Kranj, Mirka Vadnova 5,
tel. 064/241-641.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 10. 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: 4. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1999 ob 9. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 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,
2,600.000 SIT, z veljavnostjo do 6. 12.
1999.

11. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnika finansirata razpisana dela: URS-
VN iz sredstev proračuna RS v višini 50% in
Občina Škofja Loka v višini 50%. Plačila se
poravnajo v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in pogodbo. Ponudbena ce-
na je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje 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 sesta-
vitve 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 pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 10. 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 naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Dušan
Čop, tel. 064/241-641.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
Ob-6287, objava o izidu pa dne 3. 9. 1999.

Urad RS za varstvo narave

Št. 400-02-52/99 Ob-10895
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: vas Grad na Gorič-
kem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: kanalizira-
nje odseka Gračkega potoka pri Gradu.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: 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 svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Murska Sobota, Grajska 1 c, tel.
069/21-440.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 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: 24. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 1999 ob 12. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 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,
1,150.000 SIT, z veljavnostjo do 26. 11.
1999.

11. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik finansira 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-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje 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 sesta-
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vitve 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 pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 24. 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 naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Jože
Novak, tel. 069/21-440.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 2. 7. 1999, pod št.
Ob-6116, objava o izidu pa dne 3. 9. 1999.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 110-1/99 Ob-10913
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielr-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Šmarje–Dragonja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Šmar-
je–Dragonja; dograditev pasu za poča-
sni promet od km 6,600 do km 7,200 in
od km 7,800 do km 9,120.

Ocenjena vrednost celote je
310,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-

nja del je 7 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 3. 9. 1999 do 20. 9.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 10. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Šmarje–Dragonja; dograditev pasu za po-
časni promet od km 6,600 do km 7,200 in
od km 7,800 do km 9,120“. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. 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 9,300.000 SIT in veljav-
nostjo 121 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-10934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Restavratorski center Republike Slo-
venije, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana, tel.
061/216-478, faks: 126-22-28.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki, sa-
mostanska cerkev, baročna kulisna fasada.
Vsem zainteresiranim ponudnikom predla-
gamo ogled kraja izvedbe.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. faza
a) protipotresna sanacija kulise -

4,100.000 SIT,
b) izvedba apnene zalikane fasade,

konserviranje originalnih ometov in re-
konstrukcija ometov na poškodovanih
delih - 13,800.000 SIT,

c) izvedba strešin - 680.000 SIT,
d) izdelava kamnitih piramid -

3,000.000 SIT;
2. faza
e) izdelava kamnitega stopnišča -

5,500.000 SIT,
f) izvedba drenaže - 580.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila skupaj:

27,660.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudbe je potrebno
deliti na posamezne dele (4a, .....4f) . Po-
nudnik se lahko poteguje za en sklop (npr.
4a), več sklopov ali vse.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. faza sep-
tember 1999 in dokončanje del - konec
novembra 1999; 2. faza začetek maja 2000
do avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
stavratorski center RS, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana - kontaktna oseba Nataša Nik, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 9. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: do 23. 9.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Restavratorski center RS,
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Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ponudba za baročno ku-
lisno fasado Kostanjevica na Krki - ne odpi-
raj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek 24. 9. 1999 ob 10. uri v prostorih
Restavratorskega centra RS, Cankarjeva 4,
1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene vred-
nosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20 dni od dne-
va, ko poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
in način uporabe meril (21. člen ZJN):

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– rok izvedbe ponujenih del,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: jih ni.
17. Datum  predhodne  objave  namere

o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: ne.

18.
Restavratorski center RS

Ob-10935
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, 065/135-10-39.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Šmartno-jedro na-
selja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: na-
domestna stanovanjska gradnja Šmart-
no 19, gradbeno obrtniška dela;
9,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 10. 1999, dokončanje del 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
kontaktna oseba Simčič Tonka, tel.
065/135-10-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Brda, Dobrovo 52000-630-7017.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 9. 1999 do 13.15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - ne odpiraj“ s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila in
sicer: “Javni razpis-Šmartno 19.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 13.15 v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

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 sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 9. 1999 do 13.15).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference, rok
izvedbe, garancijski rok, cena.

16., 17., 18.
Občina Brda

Ob-10936
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, 065/135-10-39.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Šmartno-jedro na-
selja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prizi-
dek k Okrepčevalnici Turn, gradbeno
obrtniška dela; 12,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

6. (b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne.

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 10. 1999, dokončanje del 30. 10. 1999.

(a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
kontaktna oseba Simčič Tonka, tel.
065/135-10-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Brda, Dobrovo 52000-630-7017.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 9. 1999 do 13.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brda,Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila in
sicer: “Javni razpis-Šmartno Turn.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 13.15, v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

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 sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 9. 1999 do 13.15).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference, rok
izvedbe,garancijski rok, cena.

16., 17., 18.
Občina Brda

Ob-10937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, 065/135-10-39.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Šmartno-jedro na-
selja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija objekta Šmartno 35, gradbeno
obrtniška dela; 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 10. 1999, dokončanje del 30. 10.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
kontaktna oseba Simčič Tonka, tel.
065/135-10-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Brda, Dobrovo 52000-630-7017.

8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 9. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brda,Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - ne odpiraj“ s
število objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila in
sicer: “Javni razpis-Šmartno 35.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 13.15 v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

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 sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: glavni pogoji glede financiranja so
nadrobno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 9. 1999 do 13.15).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference, rok
izvedbe, garancijski rok, cena.

16., 17., 18.
Občina Brda

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

Razveljavitev

Št. 512/1708-958 Ob-10939
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,

Obrežna 170, Maribor, na podlagi pisnega
mnenja revizijske komisije za javna naročila
razveljavljajo postopek oddaje javnega naro-
čila za AKZ dela na 110 kV stikališču HE
Dravograd, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8020.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 603-788/2/99 Ob-10618
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, 062/681-947.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi šolskih otrok za Os-
novno šolo Duplek in Osnovno šolo Kore-
na v šolskem letu 1999/2000, ocenjena
vrednost naročila je 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije so navedene v
ponudbenem predračunu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-
la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
navedba je podana v razpisni dokumentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: posamični deli so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 10 mesecev, začetek
1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 1999, zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 13. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije v vrednosti 1.000
SIT je potrebno plačati na ŽR št.
51800-630-25510.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: ponudbo je potrebno predloži-
ti na naslov Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 1999
ob 12. uri v prostorih Občine Duplek v Sp.
Dupleku, Cesta 4. julija 106.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 400.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni po
izstavitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora biti samostoj-
ni izvajalec.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

– razpolagajo z ustreznim številom neo-
porečnih avtobusov,

– imajo stalno zaposlene strokovno us-
posobljene delavce.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 16. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so cena in reference, ki
se bodo ovrednotile po izdelanih kriterijih in
merilih.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu bo za naročnika po-
sredovala Milena Potočnik, tel.
062/684-00-79.

19., 20.
Občina Duplek

Št. 403-03/99-0022-13 Ob-10659
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, 1000 Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za nov Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper – faze PGD, PZI – na
podlagi že izdelanega idejnega projekta;
ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
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klic: naročilo obsega izvajanje del, ki jih lah-
ko opravijo registrirani projektanti posamez-
nih strok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumentaci-
je, zakon o graditvi objektov in ostali veljavni
predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo nalo-
ge, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delov storitve ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ni možno.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: skladno z določili iz raz-
pisne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, Tivolska 50 – 13.
nadstropje, Ljubljana. Dvig je možen samo
osebno s pisnim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 17. 9. 1999, med
8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 24. 9. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Tivolska 50, Ljubljana (13.
nadstropje).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1999 ob
9. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti naročila, z rokom veljavno-
sti do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo naročila je v
roku 60 dni po uspešno prevzetih storitvah.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, registrirana in uspo-
sobljena za razpisano vrsto storitev, ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse davč-
ne in druge z zakonom določene obveznosti.

Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen
za odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference. Uporaba meril je podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu se dobi na naslovu
naročnika pri Mojci Hren, tel.
061/17-85-649.

19., 20.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 603-788/2/99 Ob-10671
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, 062/681-947.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi šolskih otrok za Os-
novno šolo Duplek in Osnovno šolo Kore-
na v šolskem letu 1999/2000, ocenjena
vrednost naročila je 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije so navedene v
ponudbenem predračunu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-
la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
navedba je podana v razpisni dokumentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: posamični deli so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 10 mesecev, začetek
1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 13. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije v vrednosti 1.000
SIT je potrebno plačati na žiro račun št.
51800-630-25510.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: ponudbo je potrebno predloži-
ti na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Duplek, Cesta 4.
julija 106.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 400.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni po
izstavitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora biti samostoj-
ni izvajalec.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

– razpolagajo z ustreznim številom neo-
porečnih avtobusov,

– imajo stalno zaposlene strokovno us-
posobljene delavcev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 16. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN): merila za do-
delitev naročila so cena in reference, ki se bo-
do ovrednotile po izdelanih kriterijih in merilih.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu bo za naročnika po-
sredovala Milena Potočnik, tel.
062/684-00-79.

19., 20.
Občina Duplek

Št. 601-10/97 Ob-10678
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, faks 067/346-308.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za Osnovno šolo Sežana, pro-
jekt PGD, PZI in PZR.

Ocenjena vrednost storitev je 4,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Sežana,
Kosovelova ulica 6.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov (ZOG), pravilnik o podrob-
nejši vsebini tehnične dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izdelavo doku-
mentacije je 90 koledarskih dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Se-
žana, referat za družbene dejavnosti, Partizan-
ska cesta 4, soba 67, kontaktna oseba je Ko-
rošec Nika, tel. 067/31-401, int. 266.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 11. ure, razen ob
sobotah, nedeljah in državnih praznikih).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponud-
niki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu pristojbi-
ne v višini 5.000 SIT na ŽR št.
51420-630-90046 - proračun Občine Se-
žana - javni razpis za Osnovno šolo Sežana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, soba 12.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 9. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe, trajanje: do trenut-
ka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbo z
naročnikom in mu ne izroči garancije za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar
pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri naj-
ugodnejše ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije. Izvajalec bo dela obraču-
naval tako, da bo naročniku izstavljal situaci-
je skladno s stopnjo izvedenih storitev. Na-
ročnik bo 10% vrednosti pogodbenih del za-
držal do izpolnitve vseh pogodbenih obvez-
nosti izvajalca, to je do konca uspešno
opravljene revizije dokumentacije s strani na-
ročnika in RS, Ministrstva za šolstvo in šport.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo razpisana dela od-
dal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podi-
zvajalce pod pogoji razpisne dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999, po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe. Način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Občina Sežana

Št. 530-5/1999-2 Ob-10695
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/178-48-22.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega: vzpostavi-
tev Projektne pisarne Projekta posodobi-
tve evidentiranja nepremičnin, ki se bo
izvedlo po dveh ločenih sklopih:

3.1. tehnično vodenje projekta –
2,250.000 SIT,

3.2. tehnične naloge: organizacija, naro-
čila in nabava, finančno spremljanje projekta
in administrativna podpora – 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v oprem-
ljenih prostorih, ki jih zagotovi naročnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci različnih strok, kot je to do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge,
kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli oziroma naloge so oprede-
ljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogod-
be, dokončanje pa je določeno v razpisni
dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; Kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4922.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 27. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 1999 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 10%
od ponudbene vrednosti posamezne nalo-
ge, veljavnost do 27. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naloge financira na-
ročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalca, vendar mora več kot 50% dela opraviti
sam, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 24. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena - 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 03300-62/99-33 Ob-10735
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 716-146.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje storitev sveto-
valnega (investitorskega) inženiringa pri
izgradnji šole v Dragomlju s pripadajočo
telovadnico in tremi oddelki vrtca:

1. pripravljalna dela in zaključna dela,
2. nadzor nad izgradnjo,
3. ekonomsko finančna opravila,
4. pravna in administrativno-tehnična

opravila.
Ocenjena vrednost investicijskih del je

729,697.958 SIT.
4. Kraj izvedbe: Domžale.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo v svojih ponudbah kot dokazilo o us-
posobljenosti in sposobnosti predložiti sez-
nam usposobljenega osebja (sestava tima,
poklicna usposobljenost in stalnost osebja).

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko pošljejo ponud-
bo za razpisane storitve samo v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do dokončanja izgradnje
šole in organizacije odprave pomanjkljivosti v
času splošne garancijske dobe dveh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domža-
le, Oddelek za družbene dejavnosti, tel.
721-305.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 9. 1999, med
8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50120-630-810230, pri Agenciji za plačilni
promet Domžale, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 17. 9. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Občina Domžale, Ljubljanska
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69, 1230 Domžale, Oddelek za družbene
dejavnosti.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 1999 ob 15.30, v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila po potrjenih situacijah v ro-
ku 30 dni po prejemu računa.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 22. 9. 1999, po
zaključku odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce ponudnika pri podobnih naročilih in po-
dobnem obsegu ter primerljivi tehnologiji, us-
posobljenost osebja (sestava tima, poklicna
usposobljenost in stalnost osebja), cena, pla-
čilni pogoji, dodatne ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije lahko ponudniki zahtevajo na
način, opisan v razpisni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna ob-
java namere za to naročilo ni bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava javnega
razpisa za to naročilo.

Občina Domžale

Št. 6631/99 Ob-10739
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova
6, 4000 Kranj, faks 064/211-362.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dobava in montaža sekun-
darne opreme za zamenjavo starih TME
10 aparatur, v okvirni vrednosti 13 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: na območju Elektro Go-
renjske, d.d.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: leto 1999–2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Elek-
tro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6, 4000
Kranj, tajništvo, III. nadstropje med 10. in
12. uro po predhodni enodnevni najavi po
faksu 064/211-362 in z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov za razpis v višini10.000
SIT na ŽR 51500-601-26042.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 9. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 24. 9. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudb: Elektro Gorenjska, d.d., Blei-

weisova 6, 4000 Kranj, tajništvo, III. nad-
stropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6, Kranj,
sejna soba – III. nad., 24. 9. 1999 ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10%
od pogodbene vrednosti za resnost ponudbe,
za odpravo napak v garancijskem roku, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z ve-
ljavnostjo, navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 30 dni od prejema si-
tuacije.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 24. 9. 1999 do
8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– garancijska doba – 5%,
– reference v tujini in doma – 15%,
– tehnične karakteristike – 20%,
– cena – 60%.
18., 19., 20.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 44/99 Ob-10740
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 8. člen.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za prenovo objekta zapori na
Metelkovi v mladinsko prenočišče.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Metelkova –
stavba zapori.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da; skladno z zakonom o graditvi ob-
jektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: določeno v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: določeno v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek: takoj po skleni-
tvi pogodbe, dokončanje: po štirih mesecih.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II., Alenka
Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 17.850
SIT, ŽR št. 50100-845-50358, sklic na št.
713003, s pripisom “JR-44/99 – izdelava
projektne dokumentacije”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Mestna občina Ljubljana, Ada-

mič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II., Alen-
ka Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 9. 1999 ob 9. uri, Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, vnovčljiva na
prvi poziv, v višini 2% od razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999 od
9. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference – 66%,
– cena – 33%,
– lastni kadri – 1%.
18. Druge informacije o naročilu: določe-

no v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Mestna občina Ljubljana

Št. 60-2436/99 Ob-10742
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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 ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: strojni izkopi in prevozne
storitve za potrebe vodooskrbe ter odva-
janja in čiščenja odpadnih voda za dobo
36 mesecev.

Ocenjena vrednost javnega naročila za
dobo 36 mesecev: 60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo me-
sto, občine Šentjernej, Škocjan, Dolenjske
Toplice, Žužemberk in Mirna peč.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: 25. 10.
1999, konec del: 25. 10. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 10.000 SIT na ŽR JP Komu-
nala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, z navedbo “Javni raz-
pis za strojne izkope in prevozne storitve”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 5. 10. 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba Andreja Gorše.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 10. 1999 ob 12. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ocenjene vrednosti javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v
razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: po 7. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonom-
sko najugodnejša ponudba; ugodna cena,
ustrezne reference, sposobnost in usposob-
ljenost ponudnika dela izvesti kot javno naro-
čilo zahteva.

18., 19., 20.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 90425-11/1999-6 Ob-10765
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana; faks
061/178-48-22.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge:

3.1. Digitalna reprodukcija TTN 5 - ob-
močje 1 – 7,200.000 SIT,

3.2. Digitalna reprodukcija TTN 5 - ob-
močje 2 – 2,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravljajo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena strokovne kvalifikacije
osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli oziroma naloge so že opre-
deljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek (za vse naloge)

takoj po podpisu pogodbe, zaključek del do
20. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska 12, 1000 Ljubljana, kontaktna ose-
ba: Nives Jurcan, soba P-03, tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negoto-
vinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.500 SIT na ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljublja-
na, Nives Jurcan, soba P-03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 9. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, sejna soba P-22.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti ponudbe, veljavnost do
20. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naloge financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: ponudnik ima lahko podizvajalce.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 25. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena - 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Ob-10786
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, 1000 Ljubljana, 061/29-12-908.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zamenjava kovinske opre-
me voznega omrežja 3kV na elektrificira-
nih progah SŽ, d.d. Ocenjena vrednost na-
ročila: 350,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana, Ljubljana–Zidani Most.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik
JŽ-213 (SJŽ 14, št. 28/84-20).

(c)

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemlji-
vost variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za elektroteh-
nično dejavnost (soba 367), Kolodvorska ul.
11, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 15. 9. 1999 od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije: 80.000 SIT, na ra-
čun št. 50100-601-5014744, pri Novi LB,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno od-
dati do 7. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: ponudbe je potrebno oddati na
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, so-
ba 205, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 10. 1999 ob 12.30,
v prostorih Slovenskih železnic, d.d., sejna
soba prometnega inštituta, Kolodvorska ul.
11, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vred-
nosti pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni določeno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 7. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji
(popolna vsebina, vrstni red): 10%,

– ponudbena cena in plačilni pogoji: 25%,
– reference ponudnika: 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti: 20%,
– morebitne druge ugodnosti: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: Peter

Rozman, univ. dipl. inž. elek., tel.
061/29-12-295 ali GSM 041/789-623,
Franc Snoj, univ. dipl. ek., tel.
061/29-14-604.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 28. 5. 1999.

20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Ob-10787
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, 1000 Ljubljana, 061/29-12-908.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dobava in zamenjava vodni-
kov voznega omrežja 3kV na elektrifici-
ranih progah SŽ, d.d.

Ocenjena vrednost naročila:
450,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana, Ljubljana–Zidani Most.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik
JŽ-213 (SJŽ 14, št. 28/84-20).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemlji-
vost variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za elektroteh-
nično dejavnost (soba 367), Kolodvorska ul.
11, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 15. 9. 1999 od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije: 80.000 SIT, na ra-
čun št. 50100-601-5014744, pri Novi LB,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno od-
dati do 7. 10. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: ponudbe je potrebno oddati na
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, so-
ba 205, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 10. 1999 ob 10.
uri, v prostorih Slovenskih železnic, d.d., sej-
na soba prometnega inštituta, Kolodvorska
ul. 11, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vred-
nosti pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni določeno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 7. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji
(popolna vsebina, vrstni red): 10%,

– ponudbena cena in plačilni pogoji: 25%,
– reference ponudnika: 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti: 20%,
– morebitne druge ugodnosti: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: Peter Roz-

man, univ. dipl. inž. elek., tel. 061/29-12-295
ali GSM 041/789-623, Franc Snoj, univ. dipl.
ek., tel. 061/29-14-604.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 28. 5. 1999.

20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-10791
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš, tel. 724-71-04, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: urejanje in vzdrževanje jav-
nih površin in izvajanje zimske službe v
Občini Mengeš, ki obsega:

a) vzdrževanje javnih cest; v proračunu
za leto 1999 je predvidenih 13 mio SIT,

b) vzdrževanje zelenih površin; v prora-
čunu za leto 1999 je predvidenih 4,5 mio SIT,

c) zimska služba; v proračunu za leto
1999 je predvidenih 8 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: predvidena dela se bodo
izvajala na celotnem območju Občine Men-
geš.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponud-
bo za posamezni segment (A, B, C) oziroma
v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
izvajalcem (izvajalci) podpisal pogodbo za ob-
dobje dveh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na žiro račun Občine Mengeš, št.
50120-630-810251, sklic 09/99, namen
“razpis vzdrževanje”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš, ponudba mora biti
označena z “Ne odpiraj – javni razpis vzdrže-
vanje”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Mengeš.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 20. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN):
– kompletnost ponudbe,
– reference (poslovnost, strokovnost),
– opremljenost,
– cena,
– druge ugodnosti ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: Občina

Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, Ra-
fael Rudolf, tel. 724-71-04.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega ponudnika.

19., 20.
Občina Mengeš

Št. 011-04-20/98 Ob-10808
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: študije z naslovom:
“Študija upravičenosti cestnih povezav
na Pohorju”.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora v skladu z navodili navedenimi v razpi-
sni dokumentaciji, navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, odgovornega za iz-
vedbo storitve.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: okvirni rok za izdelavo
naloge je 8 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Druž-
ba 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  stroške  za  razpisno  do-
kumentacijo 3.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
študijo upravičenosti cestnih povezav na Po-
horju”. – S. S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 9. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Smiljan Sočan,
univ. dipl. inž. grad. in mag. Drago Bole,
univ. dipl. inž. grad., Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-80-37.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10809
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projekta PZI mo-
dernizacije regionalne ceste
R3-674/1384 Zavratec-Škocjan.

Ocenjena vrednost: 9,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zavratec-Škocjan.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe nave-

sti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v
razpisni dokumentaciji (Poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Druž-
ba 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko porav-
najo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo projekta PZI modernizacije regio-
nalne ceste R3-674/1384 Zavratec-Škoc-
jan.” – D. L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 9. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena 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 pod-
zakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Draga Lavrič, univ.
dipl. inž. grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-10858
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg

5, 8210 Trebnje, telefaks: 068/44-540.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: razpis se nanaša na izbiro naj-
ugodnejšega izvajalca zavarovanja cestne-
ga prehoda v km 104+362 Šentlovrenc
železniške proge Metlika - Ljubljana s sig-
nalnovarnostnimi in telekomunikacijski-
mi napravami.

Ocenjena vrednost naročila je:
20,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe del: naselje Šentlovrenc,
Občina Trebnje.

5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo samo za del
storitev: ponudniki lahko dajo ponudbo za
storitev kot celoto, samo za del storitve po-
nudba ni možna.

7. a) Navedba, kjer je potrebno, sprejem-
ljivost ali nesprejemljivost variant: ne.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se bodo izvajala v
obdobju oktober - november 1999.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje - kontakt-
na oseba Stanko Gojkovič.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999 do
13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: za dvig razpisne dokumentaci-
je je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu v
višini 10.000 SIT na žiro račun št.
52120-630-40206.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 28. 9.
1999 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. št. 068/44-040, telefaks:
068/44-540, soba št. 16. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ponudba - zavarovanje cestnega prehoda
km 104+362 Šentlovrenc. Ne odpiraj“ in
številko objave v Uradnem listu RS ter ozna-
ko ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 1999
ob 12. uri na naslovu: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni naročniku za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo
v višini 10% razpisane vrednosti.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: glavni pogoji glede
financiranja in plačila so opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev, je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbo v roku 3 dni po oddaji ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– ponudbena cena za enoto in plačilni
pogoji,

– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
18. Druge informacije o naročilu: najnižja

ponudbena cena še ne predstavlja najugodnej-
še ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do-
ločiti eventuelno manjši ali večji obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

19. Datum predhodne obravnave name-
re o naročilu, če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: ne.

Občina Trebnje

Ob-10893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Toplarniška 19, štev.
faksa: (061)446-480.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

– montaža elektro opreme za projekt
“Rekonstrukcija in razširitev 110 kV sti-
kališča TE-TOL”.

– 60 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Termoelektrat-

na toplarna Ljubljana, d.o.o. (TE-TOL), To-
plarniška 19.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev:

– paket I: GIS postroj, sekundarna opre-
me, VN kabli in kabelski zaključki, SN kabli in
kabelski zaključki, tehnološke ozemljitve, del-
ne dobave po tehnični specifikaciji.

Ocenjena vrednost naročila: 45 mio SIT.
– paket II: NN kabli, ozemljitve, delne do-

bave po tehnični specifikaciji
Ocenjena vrednost naročila: 15 mio SIT.
7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., taj-
ništvo razvojnega sektorja, 1000 Ljubljana,
Toplarniška 19.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 7. septembra do
vključno 10. septembra 1999 od 10. do 12.
ure z dokazilom o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
TE-TOL št. 50103-601-16504.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. oktobra 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Termoelektrarna toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., tajništvo razvojnega sektorja,
1000 Ljubljana, Toplarniška 19.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. oktobra 1999 ob 11. uri v veliki sejni sobi
TE-TOL Ljubljana, Ljubljana, Toplarniška 19.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 5. 12. 1999 (60
dni od odpiranja ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno
iz razpisne dokumentacije za posamezne pa-
kete.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
62 z dne 11. 9. 1998.

20.
Termoelektrarna Toplarna, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-10915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrje-
va 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dokončna odmera obvozni-
ce Lendava z regulacijami in deviacija-
mi.

Ocenjena vrednost naročila je
17,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: obvoznica Lendava.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
120 dneh po podpisu pogodbe, oziroma 120
dneh po prevzemu tehnične dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo 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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 6. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo 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 ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 6. 10.
1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Dokončna odmera obvoznice Lendava z re-
gulacijami in deviacijami“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10. 1999
ob 10. 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 po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 525.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
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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. 280/99 Ob-10649
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 No-
vo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, trajanje garancije, odziv-
nost vzdrževanja v garancijskem roku, zago-
tavljanje garancije, reference v zdravstvu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: PIP, d.o.o., Trebnje, Baragov
trg 1, 8210 Trebnje.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4 in na drugih lokacijah, navedenih v
razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža računal-
niške opreme v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

7. Pogodbena vrednost: 28,419.104 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,893.515 SIT, 24,256.846,34 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999.

Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-10652
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
tel. 062/2200-127, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba: Milan Nežmah, dipl. org.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila za izbor
najugodnejšega ponudnika, ki so bila nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– DZS trgovina, d.o.o., Ljubljana, za sku-
pino A;

– Blisk, d.o.o., Maribor, za skupino B;
– MK Biro oprema, d.d., Ljubljana, za

skupino C;
– Založba Obzorja, d.d., Maribor, za sku-

pino D;
– Dravska Tiskarna, d.d., Maribor, za sku-

pino E.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:

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: strokov-
ne informacije posreduje Damijana Borštnar,
inž. – Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-24-00/490,
faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 640-8/1999 Ob-10940
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevoz šolskih otrok na ob-
močju Občine Ormož za šolsko leto
1999/2000, 30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 9. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 30 dni od izstavitve
računa.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 11. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– ponudbena cena za prevoz učencev, ki
se vozijo v šolo na razdalji do 4 km: 10%,

– ponudbena cena za prevoz učencev, ki
se vozijo v šolo na razdalji nad 4 km: 60%,

– ponudbena cena za prevoženi km za
prevoze, ki jih naroči naročnik izven razpisa-
nih relacij: 10%,

– starost prevoznih sredstev: 20%.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59 z
dne 23. 7. 1999 pod št. 8016.

Občina Ormož

– skupina A: traki kasetni in tonerji;
– skupina B: papir in tiskovine DZS;
– skupina C: pisarniški pomožni ma-

terial in računalniški pribor;
– skupina D: tehniški pribor in pisar-

niško orodje;
– skupina E: tiskovine Elektro Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A – 3,400.000 SIT,
– skupina B – 4,450.000 SIT,
– skupina C – 3,700.000 SIT,
– skupina D – 1,000.000 SIT,
– skupina E – 3,600.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,975.335 SIT, 3,548.525 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 5. 1999,
Ob-4825.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-10656
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-

ribor,  javno  podjetje  za  distribucijo  elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, tel. 062/2200-127, faks
062/222-241, kontaktna oseba: Milan Než-
mah, dipl. org.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila za izbor
najugodnejšega ponudnika, ki so bila nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Blisk, d.o.o., 2000 Maribor.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: dobava pisarniške opreme – III.
7. Pogodbena vrednost: 7,700.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 1999.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,906.493 SIT, 5,810.200 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,
Ob-6021.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-10658
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola

Pohorskega bataljona Oplotnica, Ul. Poh. ba-
taljona 19, 2317 Oplotnica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za sukcesivno dobavo ži-
vil, in sicer 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,
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8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh in pekovsko pecivo,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo je bilo dodeljeno z upo-
števanjem kriterijev: cena, kvaliteta, referen-
ce, lastna proizvodnja, plačilni rok. Za skupi-
ne 3, 5, 7, 8 in 12 nismo izbrali ponudnika,
ker je prispela samo ena prijava in ni bilo
možno izbirati med ponudniki, za skupino 4
pa ni bilo prijav.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

1. Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pe-
trovče, za skupino 1,

2. Bistriške mesnine, d.d., Slovenska
Bistrica, za skupino 2,

3. Steinfelser Milan, s.p., Gradišče 2,
Slovenska Bistrica, za skupino 2,

4. Plod Preloge, Preloge 25, 2316 Zg.
Ložnica, za skupino 6,

5. Žito PT, d.d., Ljubljana, za skupini
9, 10,

6. Strnad Vilijem, s.p., Prečna ul. Op-
lotnica, za skupino 11,

7. Kruh - pecivo, d.d., Maribor, za sku-
pino 11.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pohor-
skega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorske-
ga bataljona 19, 2317 Oplotnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: prehrambeno blago iz razpisne
dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vred-
nost bo definirana ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,151.040 SIT, 47.450 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: 1 ponud-
ba je bila nepopolna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica

Št. 226-4/99-022-34 Ob-10680
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva 3,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudnik za specialna vozila je od po-

polnih in tehnično ustreznih ponudb prejel za
ponudbo najvišje število točk,

– ponudnik za kombi za prevoz oseb je
ponudil najugodnejšo ceno,

– za dostavna vozila, zaradi premajhnega
števila popolnih ponudb, naročnik ni izbral
izvajalca in bo ponovil javni razpis za ta seg-
ment javnega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– za nakup 6 specialnih vozil ponudnik:
Revoz, d.d., Novo mesto,

– za nakup 1 kombija ponudnik: AC Inter-
car, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 6 specialnih vozil za prevoz
zaprtih oseb in eno kombi vozilo za pre-
voz oseb.

7. Pogodbena vrednost:
– za 6 specialnih vozil: 36,467.184 SIT,
– za 1 kombi za prevoz oseb: 4,700.000

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 13,566.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– specialna vozila: 38,764.143 SIT,

29,280.026 SIT,
– kombi: 6,682.003 SIT, 4,471.719 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6215.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Ob-10685
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik

Velenje, javno podjetje za pridobivanje ligni-
ta, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: za sklop 1 in sklop 2: Esotech,
d.d., Preloška 1, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: cevovod in oprema za glavno
črpališče k-130 (sklop 1 in sklop 2).

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 88,572.607 SIT,
– sklop 2: 8,302.392 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 129,616.038,80 SIT,

88,572.607 SIT,
– sklop 2: 8,977.360 SIT, 7,650.000

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7412.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 1002/32-99 Ob-10736
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska cesta
50, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev Izo-
la, Kosovelova 22, 6310 Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 155.000 l ekstra lahkega ku-
rilnega olja.

7. Pogodbena vrednost: 7,726.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,370.000 SIT, 7,726.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999.

Dom upokojencev Izola

Št. 127/14/2 Ob-11010
1. Naročnik,  poštni  naslov:  Center  za

sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna končna cena, kakovost
blaga, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– skupina VI. – meso in mesni izdelki:
1. Mesarija in predelava mesa Stevo

Babič, V zavoju 32c, 2000 Maribor,
– skupina VII. – ribe:

1. Brumec-Ručigaj, Testenova 55,
1234 Loka-Mengeš.

6. (a) Kraj dobave: Center za sluh in go-
vor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor, fco
skladišče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:

VI. meso in mesni izdelki,
VII. ribe
za dobo 12 mesecev od 1. 9. 1999 dalje.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-

nudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina VI.: 1,296.310,50 SIT in

354.212,86 SIT (za 9 vrst živil od 19),
– skupina VII: 231.076,80 SIT in

213.791,96 SIT (za 3 vrste od 6).
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: za ostalo
razpisano vrsto živil: I. mleko in mlečni izdel-
ki, II. sadje, III. zelenjava, IV. zmrznjena živila,
V. perutnina, VIII. ostala prehrambeno blago,
ni bilo oddanih ponudb oziroma nista bili od-
dani vsaj dve ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Center za sluh in govor Maribor

Št. 11/2-99 Ob-10746
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 8. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev 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 naroči-
lo dodeljeno:

A. Telma trade d.o.o., Motnica 13, 1236
Trzin,

B. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

C. Interval d.o.o., Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana,

Č. Alpro d.o.o., Šmartinska 134B, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala:

A. - omarice 1,
B. - omarice 2,
C. - omarice 3,
Č. - omarice 4.
7. Pogodbena vrednost:
ad A. - 54,582.355 SIT,
ad B. - 10,853.264 SIT,
ad C. - 50,705.059 SIT,
ad Č. - 19,832.690 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A. - 5,
ad B. - 5,
ad C. - 4,
ad Č. - 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad A. - 62,131.816 SIT; 54,582.355 SIT,
ad B. - 12,199.880 SIT; 10,853.264 SIT,
ad C. - 64,431.086 SIT; 50,705.059 SIT,
ad Č. - 89,552.498 SIT; 19,832.690 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3973.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2/99 Ob-10747
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev 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 naroči-
lo dodeljeno:

A) Alpro, d.o.o., Šmartinska 134b, 1000
Ljubljana,

B) Interval, d.o.o., Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišča Telekom
Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala:

A) PVC cevi,
B) ščiti in opozorilni trakovi.
7. Pogodbena vrednost:

ad A) 83,831.550 SIT,
ad B) 19,803.008 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A) 6,
ad B) 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad A) 141,418.650 SIT, 83,831.550 SIT,
ad B) 21,148.680 SIT, 19,803.008 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: vrednote-
nje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-ko-
mercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3974.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-99 Ob-10748
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev 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 naroči-
lo dodeljeno: Alpro d.o.o., Šmartinska 134B,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišča Telekom
Slovenije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala: PEHD cevi.

7. Pogodbena vrednost: 165,142.093
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 198,477.470 SIT, 165,142.093 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3975.

Telekom Slovenije d.d.

Ob-10749
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev 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 naroči-
lo dodeljeno:

A. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

B. AC Konim d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana,

C. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

Č. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

D. J-Rupert & CO. d.n.o., Iška vas 26A,
1292 Ig.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala:

A. - doze VVD,
B. - leseni drogovi,
C. - PSK pribor,
Č. - pocinkan trak,
D. - ozemljitvena sonda.
7. Pogodbena vrednost
ad A. - 26,244.082 SIT,
ad B. - 102,471.176 SIT,
ad C. - 27,862.017 SIT,
ad Č. - 14,280.000 SIT,
ad D. - 6,628.300 SIT .
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A. - 7,
ad B. - 3,
ad C. - 8,
ad Č. - 7,
ad D. - 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad A. - 28,642.550 SIT, 26,244.082 SIT,
ad B. - 126,290.287 SIT, 102,471.176

SIT,
ad C. - 39,425.581 SIT, 26,759.708 SIT,
ad Č. - 17,700.000 SIT, 14,280.000 SIT,
ad D. - 8,383.312 SIT, 6,628.300 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije Uradni list
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3976.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2-99 Ob-10750
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev 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 naroči-
lo dodeljeno:

A. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

B. Tegrad d.d., Kamniška 41, 1000 Ljub-
ljana,

C. Lesnina MG oprema d.d., Parmova
53, 1000 Ljubljana,

Č. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

D. Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala:

A. - inštalacijski kabli,
B. - konektorji za spajanje simetričnih

kablov,
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C. - LTŽ okvirji in pokrovi,
Č. - žica P/F, TR in TI,
D. - ključavnice.
7. Pogodbena vrednost:
ad A. - 31,590.335 SIT,
ad B. - 11,878.580 SIT,
ad C. - 47,357.484 SIT,
ad Č. - 14,317.009 SIT,
ad D. - 12,187.776 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A. - 6,
ad B. - 3,
ad C. - 6,
ad Č. - 5,
ad D. - 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad A. - 35,837.991 SIT, 31,590.335 SIT,
ad B. - 14,560.800 SIT, 11,878.580 SIT,
ad C. - 55,462.330 SIT, 47,357.484 SIT,
ad Č. - 14,843.600 SIT, 14,005.348 SIT,
ad D. - 14,374.534 SIT, 12,187.776 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3977.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2-99 Ob-10751
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev 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 naroči-
lo dodeljeno:

A. Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

B. Elcond Ingeniring d.o.o., Celovška
150, 1000 Ljubljana,

C. sklep o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka ni bil sprejet, ker je po pregledu ponudb
ostala le ena popolna ponudba.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala:

A. - toploskrčne cevi,
B. - toploskrčne spojke,
C. - spojke z gelom.
7. Pogodbena vrednost:
ad A. - 3,768.611 SIT,
ad B. - 39,210.865 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A. - 3,
ad B. - 3.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje po-

nudbe:
ad A. - 5,075.546 SIT; 3,768.611 SIT,
ad B. - 65,412.189 SIT; 39,210.865

SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-

notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3980.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 2283/99 Ob-10759
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1516
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 26. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za doba-

vo celic za 10 ali 20 kV stikališča Elektro
Ljubljani,

– reference proizvajalca 10 (20) kV celic,
ki se že uporabljajo v Elektro Ljubljani.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana, s proizvajalcem 20
kV celic IMP-TEN tip WBA24 in vgrajenimi
stikali ALSTOM-AEG.

6. a) Kraj dobave: RTP Žale.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
– odvodne (kabelske) celice-oprem-

ljene - 26 kosov,
– odovdne (kabelske) celice-neo-

premljene - 6 kosov,
– vzdolžne celice - 4 kosi,
– transformatorske celice - 4 kosi,
– dovodne in merilne celice za

TR-kletne dovodne TR celice - 2 kosa,
– SN oprema celice za priključitev

lastne rabe Tr 1 Lp in Tr 2 Lp - kletne
celice - 2 kosa.

7. Pogodbena vrednost: 94,776.000 SIT
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7 popolnih in

1 nepopolna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 121,435.000 SIT, 91,404.600 SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa  v

Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Urad-
ni  list  RS,  št.  56-57/99  z  dne  16. 7.
1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2203/99 Ob-10760
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1516
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo elektroenergetske opreme 20 kV sti-
kališč,

– reference proizvajalca 20 kV opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: RTP Bršljin.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
– odvodne celice-opremljene,
– odvodne celice-neopremljene,
– vzdolžne celice,
– transformatorske celice,
– kompenzacijski celici,
– celici lastne rabe,
– dovodi iz TR in povezave med celi-

cami,
– oprema za daljinsko vodenje,
– signalni kabli z opremo za povezavo

elektro opreme in ostalo,
– oprema zaščite pri delu z elektriko.
7. Pogodbena vrednost:

101,778.208,36 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 in 1 nepo-

polna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 130,000.000 SIT, 101,778.208,36
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50/99 z dne 28. 6. 1999

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2205/99 Ob-10762
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1516
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za doba-

vo elektroenergetske opreme20 kV stikališč,
– reference za opremo, ki se že uporab-

lja v Elektro Ljubljani,
– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: RP 20 kV Dobrepolje.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
– vodne celice,
– sklopni celici,
– celica lastne rabe,
– merilna celica,
– naprave lastne rabe,
– naprave daljinskega vodenja,
– ostale storitve.
7. Pogodbena vrednost: 30,903.645

brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 in 1 nepo-

polna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,019.300 SIT, 30,903.645 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50/99 z dne 28. 6. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Ob-10794
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbov-

lje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za nakup jamskega lesa
in hlodovine – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel; ni bilo dveh
ponudb.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6397.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-10855
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev – neposredna pogodba
(na podlagi tretjega odstavka 34. člena
ZJN).

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– potrjene pozitivne reference,
– rok plačila,
– tehnična prednost nad pogoji ustrez-

nosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Masterline, d.o.o., Vojkova 74,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Bled, RTP Jese-
nice, RTP Železarna, RTP Jeklarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: digitalna vozliščna telekomu-
nikacijska oprema – SDH sinhrona digi-
talna hierarhija.

7. Pogodbena vrednost:
110,573.394,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110,573.394,20 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: prvi javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev ni us-
pel, na ponovljeni javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev se je prijavil le en ponud-
nik, podjetje Masterline, d.o.o.; naročilo je
bilo oddano z neposredno pogodbo.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 403-9/99 Ob-10859
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevane zahteve in merila iz
razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
Beta Trade d.o.o. Ljubljana, Mikro + Polo
d.o.o., Maribor, Alltra, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Gimnazije po Slove-
niji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: oprema za izvajanje laborato-
rijskih vaj in terenskega dela iz predme-
ta biologija.

7. Pogodbena vrednost:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana: 37,790.542

SIT,
– Beta Trade, d.o.o., Ljubljana:

24,290.351,40 SIT,
– Mikro + Polo, d.o.o., Maribor:

2,218.653,60 SIT,
– Alltra, d.o.o., Ljubljana: 5.866.255 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,727.186 SIT, 1,059.129 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, št.
403-9/99.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-9/99 Ob-10860
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevane zahteve in merila iz
razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: 1. podsistem za osvetljevanje
na film MDS Metalka, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Srednja šola tiska in
papirja Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava podsistema za os-
vetljevanje na film in spektrodensitome-
ter za Srednjo šolo tiska in papirja Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: MDS Metalka,
d.d., 10,545.351 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,168.448 SIT, 10,545.351 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, št.
403-9/99.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-9/99 Ob-10862
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana merila iz razpisne do-
kumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

A) pohištvena in druga oprema: Lik Atlas,
d.o.o., Ljubljana,

B) aparature, naprave in druga oprema:
Sanolabor, d.d., Ljubljana in Labena, d.o.o.,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Srednja šola za farma-
cijo in zdravstvo, Šaranovičeva 5, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pohištvena oprema, aparatu-
re in naprave in druga oprema za farma-
cevtski laboratorij na Srednji šoli za far-
macijo in zdravstvo Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– Lik Atlas, d.o.o.: 4,020.870 SIT,
– Sanolabor d.d.: 2.554.087,20 SIT,
– Labena, d.o.o.: 587.535,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,846.256,50 SIT, 587.535,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, št.
403-9/99.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 05000/99 Ob-10896
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– zagotavljanje servisa,
– komercialni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Mikrocop, d.o.o., Gregorčiče-
va 9a, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: mikrofilmska kamera – Ko-
dak Scanner / Microimager 990 D.

7. Pogodbena vrednost: 16,999.920 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,046.350 SIT, 16,999.920 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3303.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
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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. 068-6/98-53 Ob-10665
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitve.

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločilen kriterij je bila cena po-
nudnika. Glede ostalih razpisnih pogojev ni
bilo bistvenih odstopanj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Lava 7,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev podstreš-
ja na stanovanjskem bloku Cesta na Ro-
glo 21, Zreče.

7. Pogodbena vrednost: 38,148.410
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 (Ingrad

VNG, d.d., Lava 7, Celje in Pluton gradnje,
d.o.o., Dobrteša vas bš, Šempeter).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 43,779.630 SIT, 38,148.410 SIT.

11., 12., 13.
Stanovanjski sklad občine Zreče

Št. 400-02-37/99 Ob-10666
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b in Občina Škofja Loka, Poljan-
ska c. 2, 4220 Škofja Loka.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neskladje v razpisni dokumenta-
ciji.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,744.845 SIT, 52,153.528 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,
Ob-6287.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 15/99 Ob-10667
1. Naročnik, poštni naslov: Kapucinski

samostan Vipavski Križ, Vipavski Križ 12,
5270 Ajdovščina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta doslej opravljenih del za
naročnika, reference, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– rekonstrukcija strehe cerkve: Batič Di-
nijel, s.p., Lokavec 124b, 5270 Ajdovščina,

– sanacija temeljev pred vlago: Pelko Mi-
ha, s.p., Cankarjeva 17b, 4260 Bled.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– rekonstrukcija strehe cerkve v Vi-
pavskem Križu,

– sanacija temeljev pred vlago v sa-
mostanu v Vipavskem Križu.

7. Pogodbena vrednost:
– rekonstrukcija strehe cerkve:

15,922.078 SIT,
– sanacija temeljev pred vlago:

15,300.820 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– rekonstrukcija strehe: 3,
– sanacija temeljev pred vlago: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– rekonstrukcija strehe cerkve:

17,096.138 SIT, 14,570.079 SIT,
– sanacija temeljev pred vlago:

16,480.466 SIT, 15,300.820 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Kapucinski samostan Vipavski Križ

Št. 352-05-1/99 Ob-10679
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ljub-

no, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje, Pre-
šernova 9a, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Ljubno – sekundarna kanalizacija na
desnem bregu Savinje.

7. Pogodbena vrednost:
16,586.834,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

23,642.684,53 SIT, 16,586.834,60 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 Ljubno

Št. 02/99 Ob-10738
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica I. Lole Ribarja
18, 3325 Šoštanj, faks 063/4203-485.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): navedena ponudnika sta bila v skladu

s kriteriji za izbor dobavitelja, predpisanimi v
razpisni dokumentaciji, najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– GIP Vegrad, d.d., Velenje, Prešernova
9a, 3320 Velenje,

– Pluton, d.o.o., Sv. Lovrenc 63, 3312
Prebold.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje III. faze grad-
benih del na napravi za razžveplanje
dimnih plinov bloka 5 v TE Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost:
– Vegrad, d.d., Velenje – 138,699.425

SIT,
– Pluton, d.o.o., Prebold –

113,974.481 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 324,126.601 SIT, 242,819.158 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: teh ni
bilo.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5191.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 60-A6-2435/99 Ob-10795
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.d., Podbevš-
kova 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodo-
voda Dvor–Koti.

7. Pogodbena vrednost: 18,320.155 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,564.327,12 SIT, 18,320.155 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-7524.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto

Št. 60-A6-2434/99 Ob-10796
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.d., Podbevš-
kova 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je v Malem Slatniku – kanal 1.

7. Pogodbena vrednost: 8,348.924,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,378.529 SIT, 8,348.924,20 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-7525.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto

Ob-10756
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bel-

tinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija za tehnično

brezhibnost,
– tehnična usposobljenost ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gomboc, Gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Štefana Kovača 21, 9231 Bel-
tinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja primarnega
vodovoda Gančani–Beltinci, dolžine DN
315 = ca. 2100 m in DN 200 = ca.
380 m (cevi PHD).

7. Pogodbena vrednost: 33,725.187
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,483.840,41 SIT (s 3% PD),
29,911.900 SIT (s 3% PD).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, stran
1240, Ob-1705.

Občina Beltinci

Št. 2207/99 Ob-10763
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika gradbenih del
brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,

– potrjene reference ponudnika za izved-
bo gradbenih in obrtniških del v JP Elektro
Ljubljana,

– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Bojan Florjančič s.p., Gor-
nje Karteljevo 10 b, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela.

7. Pogodbena vrednost: 28,275.280
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3 in 2 nepo-

polni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,958.600 SIT, 28,275.280 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55/99 z dne 9. 7. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 110-1/93 Ob-10810
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-690/1234 Majšperk–Jurovci.

Kraj izvedbe: Majšperk–Jurovci.
7. Pogodbena vrednost: 51,999.722 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,341.923 SIT, 51,999.721,70 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-4629.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10811
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUH Ljubljana, d.d., Hajdri-
hova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija usadov v
Zali na G2-102/1034.

Kraj izvedbe: Sp. Idrija–Godovič.
7. Pogodbena vrednost: 34,484.222 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

43,948.265,30 SIT, 34,484.221,90 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-4628.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10814
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GZL-Geoprojekt, d.d., Leta-
liška 27, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odprava posledic neu-
rij, plazenja tal in poplav (za obdobje
september–november) na cesti
R 225/1084 Stahovica–Črnivec.

Kraj izvedbe: Stahovica–Črnivec.
7. Pogodbena vrednost: 38,219.887 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,217.325 SIT, 38,026.393 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4850.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10816
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUH Ljubljana, d.d., Hajdri-
hova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odprava posledic neu-
rij, plazenja tal in poplav (za obdobje
september–november) na cesti
R 415/1217 Drtija–Izlake.

Kraj izvedbe: Drtija–Izlake.
7. Pogodbena vrednost: 11,172.140 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,198.153,65 SIT, 11,172.140 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4854.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10819
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odprava posledic
neurij, plazenja tal in poplav (za obdob-
je september–november) na cesti
R 423/1281 Črnolica–Lesično.

Kraj izvedbe: Črnolica–Lesično.
7. Pogodbena vrednost: 11,059.237 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

26,905.214,56 SIT, 11,059.237,11 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4848.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10820
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca, d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odprava posledic
neurij, plazenja tal in poplav (za obdob-
je september–november) na cesti
R 604/5701 Ročinj–Lig v km 4.300.

Kraj izvedbe: Ročinj–Lig.
7. Pogodbena vrednost: 49,086.524 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,206.899 SIT, 49,202.192 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4853.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10821
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
G1-5/328 Celje–Šmarjeta; Debro–Laš-
ko II. faza od km 10.150 do km 10.549.

Kraj izvedbe: Celje–Šmarjeta.
7. Pogodbena vrednost: 92,708.132 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

108,881.511,32 SIT, 104,759.463,37 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-5443.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10822
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-407 (324)/1145 Ljubljanica–Vrzde-
nec.

Kraj izvedbe: Ljubljanica–Vrzdenec.
7. Pogodbena vrednost: 215,955.263

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 265,559.954 SIT, 215.955.263 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-5208.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10823
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-643/1362 Rakitna–Cerknica.

Kraj izvedbe: Rakitna–Cerknica.
7. Pogodbena vrednost: 251,447.223

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

265,010.574 SIT, 251,447.222,50 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,
Ob-6133.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10824
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-653 (373)/1364 Trava–Podplanina.

Kraj izvedbe: Hrib–Trava–Podplanina.
7. Pogodbena vrednost: 247,734.202

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

261,268.163,86 SIT, 247,734.202 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4847.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10825
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin Petri-
na–Mirtoviči, II. faza na cesti
R3-657/1345.

Kraj izvedbe: Kostel–Osilnica.
7. Pogodbena vrednost: 48,744.707 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,974.615,45 SIT, 48,482.907 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4844.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10826
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
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stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 10.20 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 8,443.193 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10827
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: EXPRO, d.o.o., Kogojeva
8, 1000 Ljubljana – vodilni partner, Geodet
inženiring, d.o.o., Slovenska cesta 13,
1000 Ljubljana – partner.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 11.20 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 8,624.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10828
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: EXPRO, d.o.o., Kogojeva
8, 1000 Ljubljana – vodilni partner, Geodet
inženiring, d.o.o., Slovenska cesta 13,
1000 Ljubljana – partner.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 9,05 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 7,172.125 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10829
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 13,05 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 10,218.411 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10830
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 17.05 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 14,689.598 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10831
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 7.10 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 5,564.511 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10832
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro,
Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 28.99 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 23,047.050 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-10833
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro,
Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamejničenje oziro-
ma obnova meja in izdelava parcelacij-
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skih načrtov za odseke na državnih ce-
stah na območju Republike Slovenije v
skupni dolžini 15.5 km.

Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 13,106.112 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,047.050 SIT, 5,564.511 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-4386.

Direkcija RS za ceste

Ob-10850
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merilo za izbiro so se upošte-
vali: cena (ponder 40), plačilni pogoji (pon-
der 10), reference (ponder 10), tehnične
karakterstike (ponder 30), garancija (pon-
der 5) in ostale ugodnosti (ponder 5). Vsa-
ko merilo je bilo ocenjeno z oceno od 0 do
10 na podlagi primerjave vseh prispelih po-
nudb. Ocene so lahko tudi ponavljajo, koli-
kor je ponujen element med različnimi po-
nudniki enakovreden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Poslovni center Pronia,
d.o.o., Brilejeva 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanala št. 67
na Bleiweisovi cesti v Kranju po postop-
ku relininig:

a) kanal v premeru 60 cm v skupni dolži-
ni 409 m, med jaškoma 2369 in 2381.

b) kanal premera 50 cm v skupni dolžini
803 m, med jaškoma 2381 in 2399.

7. Pogodbena vrednost: 82,080.110 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,775.170 SIT, 80,950.154 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-8030.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-10851
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merilo za izbiro so se upošte-
vali: cena (ponder 40), plačilni pogoji (pon-
der 10), reference (ponder 10), pogoji iz-
vedbe (ponder 30), garancija (ponder 5) in
ostale ugodnosti (ponder 5). Vsako merilo
je bilo ocenjeno z oceno od 0 do 10 na
podlagi primerjave vseh prispelih ponudb.

Ocene se lahko tudi ponavljajo, kolikor je
ponujen element med različnimi ponudniki
enakovreden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izbira izvajalca za
izvedbo kanalizacije na Ješetovi ulici v
Stražišču:

- izgradnja fekalne kanalizacije premera
30 cm v skupni dolžini 121m,

- izgradnja fekalne kanalizacije premera
40 cm v skupni dolžini 39 m,

- izgradnja meteornega kanala premera
30 cm v skupni dolžini 201 m,

- izgradnja meteornega kanala premera
40 cm v skupni dolžini 238 m.

7. Pogodbena vrednost: 18,716.209
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,986.767 SIT, 18,716.209 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, št.
objave Ob-8027.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 01/159/99 Ob-10897
1. Naročnik, poštni naslov: Dominvest,

d.o.o., C. m. Tita 18, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
izvajalec ima ustrezne reference za izvaja-
nje razpisanih del in je cenovno najugodnej-
ši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring Projekt, d.d.,
Kranj, Nazorjeva št. 1, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na graditvi stano-
vanjskega objekta na Jesenicah, Verd-
nikova št. 40.

7. Pogodbena vrednost: 119,835.822
SIT.

Pogodba o izvajanju: po sistemu “ključ v
roke”.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be “ključ v roke”:
– Inženiring Projekt Kranj: 119,835.822

SIT,
– Kobram Jesenice: 142,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dose-
ženo število točk ponudnikov “ključ v roke”:

a) Gradis Jesenice: 297 točk,
b) Inženiring Projekt, d.d., Kranj: 358

točk,
c) Kobram Jesenice: 216 točk.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4817.

Dominvest, d.o.o., Jesenice

Št. 414-05-01/99 Ob-10899
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mi-

klavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
062/696-08-28, tel. 062/696-08-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za gradbena dela.

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 70 točk,
– reference in usposobljenost ponudni-

ka – 20 točk,
– rok dokončanja del – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: SGD in projektiranje, inž. Vili Me-
sner, s.p., Rošpoh 140a, 2351 Kamnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja sekundar-
ne ulične kanalizacije v dolžini 1036 m
– prva etapa III. faze v Miklavžu na Drav-
skem polju.

7. Pogodbena vrednost: 43,574.367 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 68,565.082 SIT, 43,531.053 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-5201
in Uradni list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5526.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 289/99 Ob-10906
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000
Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancijski rok, reference,
plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Koračin, Ko-
račin Branko, s.p., Dol, Težka voda 37,
8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova osrednjega
parkirišča in pešpoti, Novo mesto, Kan-
dijska 4.

7. Pogodbena vrednost:
24,931.910,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,373.833 SIT, 24,931.910,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 23. 7. 1999.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 110-1/99 Ob-10916
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielrjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baze Slo-
venske Konjice in AC baze Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 112,250.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 146,349.610 SIT, 112,250.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10917
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielrjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Šentilj–Pesnica;
razširitev CP Pesnica z dvema pasovo-
ma in dograditvijo ABC sistema.

7. Pogodbena vrednost: 112,873.635
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 154,942.950 SIT, 112,873.635 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.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 50/99 Ob-10932
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po

Stari Galjevici (Ulica borcev za severno
mejo, ulica Ob dolenjski železnici in Vo-
duškova ulica).

7. Pogodbena vrednost:
39,299.842,05 SIT za vodovod (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,888.888,54 SIT in 39,299.842,05
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod - kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 52/99 Ob-10933
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Stari Galjevici (Ulica Tomšičeve brigade
in ulica Galjevica).

7. Pogodbena vrednost:
17,749.318,02 SIT za vodovod (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,369.113,05 SIT in 17,749.318,02
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod - kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 352-01-58/98-5-506-SS Ob-10938
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti,
– izpoljnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nizke gradnje d.d.,
Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ulice,
kanalizacija, ulični plinovod, vodovod,
elektroinstalacije, javno razsvetljavo, te-
lefonsko in KRS kanalizacija - Ptuj; Ulica
Viktorina Ptujskega - rekonstrukcija.

7. Pogodbena vrednost: 19,750.000 SIT
- glede na razpoložljiva sredstva proračuna.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,809.215 SIT in 25,712.043 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: št.
51-53 z dne 2. 7. 1999.

Mestna občina Ptuj

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. 403-324/96-4 Ob-10635
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefaks
062/771-783.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Certus, Avtobusni promet Maribor, za

relacije: OŠ Breg – vse relacije, OŠ Ljudski
vrt – vse relacije, OŠ Mladika – vse relacije,
OŠ Olge Meglič – relacija b;

– Avtoprevozništvo “Sadek Alojz”, Vego-
va ul. 8, Kidričevo, za relacije: OŠ Olge
Melgič – relacija a, OŠ dr. Ljudevita Pivka,
Center za sluh in govor Maribor;

– Avtobusni prevozi Vinko Lozinšek, s.p.
Grajena 35, Ptuj, PŠ Grajena,

– ”Lukarija Tours”, Milan Belšak, s.p. Mez-
govci ob Pesnici 4, Dornava: OŠ Dornava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
predšolskih (mala šola) in osnovnošol-
skih otrok v Mestni občini Ptuj v šol-
skem letu 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 34 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51-53 z dne 2. 7.
1999, Ob-6040.

Mestna občina Ptuj
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Št. 40310/0073/98 07 Ob-10640
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZIM, d.o.o., Slovenska 40,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijske in projektne dokumen-
tacije za celovito fazno prenovo in do-
graditev zgradbe Umetnostna galerija
Maribor, Strossmayerjeva 6 v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 13,338.026
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 10,003.520
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,016.590 SIT, 13,338.026 SIT.
11., 12.

Mestna občina Maribor

Št. 414-10-07/99-S Ob-10670
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

mič, Semič 14, 8333 Semič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 25. avgust 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, re-

ference in druge ugodnosti v skladu z raz-
pisnimi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Integral Dolenjske in Bele
Krajine d.o.o. Novo mesto, Novi trg 11,
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje rednih prevozov učencev Osnov-
ne šole Belokranjskega odreda Semič v
času od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2002.

7. Pogodbena vrednost: 248,60 SIT/km
(okvirno skupaj 7,308.840 SIT/šolsko le-
to).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 308,57 SIT/km; 248,60 SIT/km.
11., 12., 13.

Občina Semič

Št. 403-324/96-4 Ob-10681
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefaks
062/771-783.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:

– Certus, Avtobusni promet Maribor, za
relacije:

OŠ Breg – vse relacije,
OŠ Ljudski vrt – vse relacije,
OŠ Mladika – vse relacije,
OŠ Olge Meglič – relacija b;

– Avtoprevozništvo “Sadek Alojz”, Vego-
va ul. 8, Kidričevo, za relacije:

OŠ Olge Melgič – relacija a,
OŠ dr. Ljudevita Pivka,
Center za sluh in govor Maribor;

– Avtobusni prevozi Vinko Lozinšek, s.p.
Grajena 35, Ptuj:

PŠ Grajena;
– ”Lukarija tours”, Milan Belšak, s.p.

Mezgovci ob Pesnici 4, Dornava:
OŠ Dornava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
predšolskih (mala šola) in osnovnošol-
skih otrok v Mestni občini Ptuj v šol-
skem letu 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 34 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

Mestna občina Ptuj

Št. 40310/0073/ 98 07 Ob-10683
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZIM, d.o.o., Slovenska 40,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijske in projektne dokumen-
tacije za celovito fazno prenovo in do-
graditev zgradbe Umetnostna galerija
Maribor, Strossmayerjeva 6 v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 13,338.026 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 10,003.520
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,016.590 SIT, 13,338.026 SIT.
11., 12.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 2.0.-3436/99 Ob-10797
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, 1506 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– krajši rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Tiring, d.o.o., Motnica 11, 1236

Trzin,

2. SŽ Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana,

3. Razvojni center inženiringi, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije št. 14, 3000 Celje,

4. Razvojni center inženiringi, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije št. 14, 3000 Celje,

5. Razvojni center inženiringi, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije št. 14, 3000 Celje,

6. Razvojni center inženiringi, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije št. 14, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. izdelava PGD-PZI za obnovo od-

seka proge Ponikva–Dolga Gora, levi in
desni tir,

2. izdelava PGD-PZI za obnovo od-
seka proge Poljčane–Slovenska Bistri-
ca, levi in desni tir,

3. izdelava PGD-PZI za obnovo od-
seka proge Hoče–Tezno, levi in desni tir,

4. izdelava PGD-PZI za obnovo od-
seka proge Tezno–Maribor, levi in de-
sni tir,

5. izdelava PGD-PZI za obnovo po-
staje Tezno, p. tir 2-levi, p. tir 1-desni,

6. izdelava PGD-PZI za obnovo po-
staje Hoče, p. tir 2-levi, p. tir 1-desni.

7. Pogodbena vrednost:
1. 35,615.000 SIT,
2. 29,400.000 SIT,
3. 9,527.500 SIT,
4. 10,437.500 SIT,
5. 8,770.000 SIT,
6. 4,475.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. 38,530.000 SIT, 35,615.000 SIT,
2. 32,210.500 SIT, 29,400.000 SIT,
3. 15,470.000 SIT, 9,527.500 SIT,
4. 20,550.000 SIT, 10,437.500 SIT,
5. 18,160.000 SIT, 8,770.000 SIT,
6. 10,850.000 SIT, 4,475.000 SIT.

11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 340-01/99 Ob-10805
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Haj-

dina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, tel.
062/788-30-30, faks 062/788-30-31.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
28. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, reference in
druge ugodnosti, ki jih ponudniki v okviru
ponudbene cene nudijo šoli. Najcenejša po-
nudba ni nujno najugodnejša ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Certus, Avtobusni promet
Maribor – Potniški promet Ptuj, Ormoška
34a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje šolskih avtobusnih prevozov za os-
novno šolo Hajdina in osnovno šolo Breg
za šol. leto 1999/2000, 2000/2001 in
2001/2002.

7. Pogodbena vrednost: 191 SIT/km.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 295 SIT/km, 191 SIT/km.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ne.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

Občina Hajdina

Št. 302-11/99 Ob-10812
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Za-

gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): način plačila, dosedanje izkuš-
nje pri prevozu učencev, višina ponujene
cene, posebne ugodnosti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: več izvajalcev – glede na
različne relacije (Integral zagorje, Jurca pre-
vozi, Osnovna šola dr. Slavka Gruma,
Rent-a-car Juvan, Zupan Miroslav).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev prevozov učencev osnovnih šol.

7. Pogodbena vrednost: celotna vred-
nost vseh prevozov v proračunskem letu
30,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cena je različna glede na prevozno
sredstvo in relacijo.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Občina Zagorje ob Savi

Ob-10684
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slo-

venska Bistrica, Kolodvorska 10, Sloven-
ska Bistrica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije, (ponudbena cena, izkušnje pri
prevozu otrok, druge ugodnosti) je kot naj-
ugodnejši ponudnik izbran navedeni ponud-
nik za posamezne relacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) Smogavec Drago, Turiška vas 14, Zg.
Ložnica,

B) CERTUS d.d., Linhartova 22, Mari-
bor,

C) Pliberšek Viktor, Kalše 14, Zg. Pol-
skava,

D) RATIN d.o.o, Zg. Nova vas 15, Šmart-
no na Pohorju,

E) Jurič Jože, Frajhajm 62, Šmartno na
Pohorju,

F) Šurbek Branko, Stanovsko 68, Polj-
čane,

G) Čelan Vlado, Kalše 2a, Zg. Polskava,
H) Bogataj Damijan, Devina 25c, Sloven-

ska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev osnovnih šol in
otrok male šole.

7. Pogodbena vrednost:
A) 12.170 SIT/dan,
B) 209.703 SIT/dan,
C) 19.800 SIT/dan,
D) 20.536 SIT/dan,
E) 23.400 SIT/dan,
F) 11.500 SIT/dan,
G) 5.500 SIT/dan,
H) 22.000 SIT/dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 930 SIT/km; 230 SIT/km.
11, 12.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 6/99 Ob-10834
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda po ulici Reber in obnova
kanalizacije po ulici Reber, Stari trg,
Vodna steza, Pod Trančo in po Mest-
nem trgu – del.

7. Pogodbena vrednost: 4,076.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,200.000 SIT in 4,076.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999,
št. objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 7/99 Ob-10835
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja kanalizacije ločenega sistema po de-
lu Dunajske ceste na odseku od hiše št.
274 do Črnuškega mostu in po Izletniš-
ki ulici (z lovilcem olj).

7. Pogodbena vrednost: 5,022.500 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

5,600.000 SIT in 5,022.500 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999
št. objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 12/99 Ob-10836
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po ulici Ob
Železnici, na odseku od Saturnusa do
Pokopališke ulice.

7. Pogodbena vrednost: 1,730.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1,881.000 SIT in 1,730.000 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999,
št. objave 010238.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 24/99 Ob-10837
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring,d.o.o. Slo-
venčeva 95,1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in gradnja kanalizacije po
Ulici Marije Draksler.

7. Pogodbena vrednost: 4,125.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,393.000 SIT in 4,125.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št.
objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 17/99 Ob-10838
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring,d.o.o. Slo-
venčeva 95,1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vodo-
vodno in kanalizacijsko omrežje v Vev-
čah.

7. Pogodbena vrednost: 38,975.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,420.000 SIT in 38,975.000 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999 št.
objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 37/99 Ob-10839
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Druš-

tveni ulici (vodovod: gl. vod in hišni pri-
ključki – kanalizacija: samo hišni prih-
ključki).

7. Pogodbena vrednost: 1,620.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1,730.000 SIT in 1,620.000 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11/99 z dne 19. 2. 1999,
št. objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 30/99 Ob-10840
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o. Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Reslje-
vi cesti.

7. Pogodbena vrednost: 3,860.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,130.000 SIT in 3,860.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80/98 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11/99 z dne 19. 2.
1999, št. objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 31/99 Ob-10841
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring,d.o.o. Slo-
venčeva 95,1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Gerbiče-
vi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 5,530.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,769.580 SIT in 5,530.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št.
objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 35/99 Ob-10842
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda za višjo tlačno cono v Pev-
čevi dolini.

7. Pogodbena vrednost: 3,000.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,310.000 SIT in 3,000.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80/98 z dne 7.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11/99 z dne 19. 2. 1999,
št. objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 38/99 Ob-10843
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda v Zgornji Zadobrovi po Ce-
sti v Prod.

7. Pogodbena vrednost: 1,590.000 SIT
(brez DDV).
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8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,740.000 SIT in 1,590.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št.
objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 400-02-38/99 Ob-10844
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b,
1000 Ljubljana in Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspeli javni razpis po prvem
odstavku 41. člena ZJN – po pregledu in
oceni je ponudniku ostala samo ena popol-
na ponudba.

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-6351.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-38/99 Ob-10845
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b,
1000 Ljubljana in Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena za razpisane naloge:

40%,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika za področje razpisane nalo-
ge in za obdobje zadnjih treh dopolnjenih in
tekočega leta: 30%,

– kadrovska zasedba projektne skupine:
20%,

– sposobnost ponudnika, da razpisano
nalogo opravi brez zunanjih sodelavcev ozi-
roma podizvajalcev: 5%,

– trajanje razpisane naloge: 5%.
Izbrani ponudnik je na podlagi objavlje-

nih meril za izbiro v postopku ocenjevanja
zbral najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va zapornic na Grubarjevem prekopu
PGD-PZI.

7. Pogodbena vrednost: 10,233.377
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,487.784 SIT, 10,233.377 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6351.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-38/99 Ob-10846
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b,
1000 Ljubljana in Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena za razpisane naloge:

40%,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika za področje razpisane nalo-
ge in za obdobje zadnjih treh dopolnjenih in
tekočega leta: 30%,

– kadrovska zasedba projektne skupine:
20%,

– sposobnost ponudnika, da razpisano
nalogo opravi brez zunanjih sodelavcev ozi-
roma podizvajalcev: 5%,

– trajanje razpisane naloge: 5%.
Izbrani ponudnik je na podlagi objavlje-

nih meril za izbiro v postopku ocenjevanja
zbral najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va zapornic na Ljubljanici PGD-PZI.

7. Pogodbena vrednost: 3,062.225 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,201.370 SIT, 3,062.225 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6351.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-41/99 Ob-10847
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-40-00, faks
061/178-40-52..

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena za razpisana dela:

60%,
– usposobljenost ponudnika: 30%,
– trajanje razpisanih del: 5%,
– druge ugodnosti ponudnika: 5%.
Izbrani ponudnik je na podlagi objavlje-

nih meril za izbiro v postopku ocenjevanja
zbral najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va jezu na Kolpi v Učakovcih.

7. Pogodbena vrednost: 19,236.586 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,013.479 SIT, 19,236.586 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6117.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-42/99 Ob-10848
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-40-00, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v postopku ocenjevanja ni os-
tala popolna ponudba nobenega ponudni-
ka, zato naročnik ni sprejel sklepa o izbiri.
Pri obeh ponudbah je bilo ugotovljeno tudi
preveliko odstopanje med vrednostjo po-
nudbe in razpisane orientacijske vrednosti
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. 53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6116.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 110-1/99 Ob-10918
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: ZEU – načrtovanje in inženiring,
d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, Cestera, d.o.o., Pergerjeva ulica 5,
2250 Ptuj in odvetnik Jože Šafarič, Cvetko-
va ulica 16, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe rekonstrukcije regionalne ceste
R1/230 na AC Vučja vas–Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: 10,858.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,858.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 71 / 3. 9. 1999 / Stran 4503

Št. 110-1/99 Ob-10919
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tele-
faks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): uprava DARS, d.d. je v skladu s
točko 14.5 razpisnih pogojev z navodili po-
nudnikom sklenila, da se delo ne odda in je
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 41.
člena ZJN sprejela sklep da se razpis pono-
vi pod enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC

Fram–Slivnica–BDC; monitoring povr-
šinskih in podzemnih vod.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb:3.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10920
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZPKSU Grosuplje, Tabor-
ska 3, 1290 Grosuplje in GOB d.o.o., Pot
na Polane 3, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za po-
trebe gradnje AC odseka Klanec–Srmin.

7. Pogodbena vrednost: 77,580.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,840.000 SIT, 77,580.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10921
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZPKSU Grosuplje, Tabor-
ska 3, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev na
AC odseku Klanec–Srmin.

7. Pogodbena vrednost: 38,505.000 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,036.667 SIT, 38,505.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10922
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje in Odvetnik Mitja Grčar, Trg
Celjskih knezov 2, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
končna premoženjsko-pravna ureditev
AC odseka Arja vas–Vransko.

7. Pogodbena vrednost: 19,972.500 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,917.310 SIT, 19,972.500 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-10923
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zasa-
ditev obcestnega prostora AC odseka
Malence–Šentjakob.

7. Pogodbena vrednost:
37,398.127,85 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,383.932 SIT, 37,398.127,85 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10924
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: OIKOS, d.o.o., Ljubljanska
36, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poro-
čilo o vplivih na okolje za AC Fram–Haj-
dina.

7. Pogodbena vrednost: 13,015.839 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,845.878,32 SIT, 13,015.839 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10925
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PRO LOCO, Trubarjeva 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poro-
čilo o vplivih na okolje za HC Jagodje–
Lucija.

7. Pogodbena vrednost: 5,891.137 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,080.500 SIT, 5,891.137 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10926
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC Hoče–Arja
vas; cestno vremenske postaje na viaduktih
Kresnica, Vrhole, Škedenj, Slatina in Žepi-
na, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-45
z dne 11. 6. 1999, so se prijavili trije po-
nudniki. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da so bile vse ponudbe
nepopolne. Glede na določilo prvega od-
stavka 41. člena ZJN, DARS, d.d., ni spre-
jel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka in je po drugem in tretjem odstavku 41.
člena ZJN sprejel sklep, da se razpis pono-
vi pod enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Ho-

če–Arja vas; cestno vremenske postaje
na viaduktih Kresnica, Vrhole, Škedenj,
Slatina in Žepina.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb:3.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 110-1/99 Ob-10927
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis za Poro-
čilo o vplivih na okolje za AC priključek Ce-
lje – vzhod, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, sta se prijavila
dva ponudnika. Po pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da je bila samo
ena ponudba popolna. Glede na določilo
prvega odstavka 41. člena ZJN, DARS,
d.d., ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in je po četrtem odstavku 41.
člena ZJN sprejel sklep, da se delo odda s
sklenitvijo neposredne pogodbe v skladu s
56. členom zakona o javnih naročilih.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poro-

čilo o vplivih na okolje za AC priključek
Celje – vzhod.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10928
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC Srmin–
Socerb; dopolnitev dokumentacije za pre-
dora Kastelec in Dekani na nivo PGD, PZR,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-45 z
dne 11. 6. 1999, sta se prijavila dva ponud-
nika. Po pregledu in oceni ponudb je bilo
ugotovljeno, da je bila samo ena ponudba
popolna. Glede na določilo prvega odstav-
ka 41. člena ZJN, DARS, d.d., ni sprejel
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
je po drugem in tretjem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Sr-

min–Socerb; dopolnitev dokumentacije
za predora Kastelec in Dekani na nivo
PGD, PZR.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10929
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski biro,
d.d., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poro-
čilo o vplivih na okolje za HC Koper–
Izola

7. Pogodbena vrednost: 5,806.367 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,675.500 SIT, 5,806.367 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10930
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis za AC
Vučja vas–Beltinci; izdelava PGD, PZI in
PZR projektov za južno zbirno cesto Mur-
ska Sobota – zahodni krak od km 0,0 do
km 1,200, objavljen v Uradnem listu RS, št.
43 z dne 4. 6. 1999, se ni prijavil noben
ponudnik. Glede na določilo četrtega od-
stavka 41. člena ZJN, DARS, d.d., je DARS,
d.d., sklenil da se delo odda s sklenitvijo
neposredne pogodbe v skladu s 56. čle-
nom ZJN.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC

Vučja vas–Beltinci; izdelava PGD, PZI in
PZR projektov za južno zbirno cesto Mur-
ska Sobota – zahodni krak od km 0,0 do
km 1,200.

7., 8.
9., 10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 34001-21/99 Ob-10941
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del berz omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nihče od ponudnikov ni vložil
popolne in kompletne ponudbe.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje prevozov šoloobveznih otrok za
potrebe javnih zavodov v Občini Kamnik
za šolsko leto 1999/2000.

7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 226,80 SIT/km, 178,20 SIT/km.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
novno objavljeno javno naročilo se odda ne-
posredno s pogodbo.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 58-59 z dne 23. 7.
1999, Ob-8018.

Občina Kamnik

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. 05000/99 Ob-10894
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini v Re-
publiki Sloveniji usposobljen dobaviti in na-
mestiti opremo, ki je predmet nabave, nudi-
ti potrebno podporo pri izvedbi in usposobi-
ti stranko za pravilno uporabo opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBM Slovenije, d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dograditi sistem lokalnih
strežnikov z 2 kontrolnima enotama IBM
3174 s pripadajočo komunikacijsko
opremo, zamenjava 100 terminalov
(IBM 3191) z IBM 3483.

7. Pogodbena vrednost: 4,801.160 SIT.
8., 9., 10., 11.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

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

Popravek

Ob-10785
V objavi podatkov o dodelitvi javnega na-

ročila izdelave analize kvalitete podatkov
zemljiškega katastra na podlagi primerjave
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zemljiško-katastrskih načrtov z digitalnimi or-
tofotonačrti na vseh nezazidanih stavnih
zemljiščih na območju MOL ob upoštevanju
pogojev GURS, Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Oddelka za stavbna zem-
ljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, se 2.
točka pravilno glasi:

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: pred-
met naročila je nestandardna intelektualna
storitev, in ima za naročnika svetovalni po-
men ter je predvideno sodelovanje pri po-
drobni opredelitvi predmeta naročila in iz-
vedbi, pri čem cena storitve ni bila bistvena,
in se javno naročilo odda izvajalcu Geo-
detski zavod Slovenije, d.d., Ljubljana,
Zemljemerska 12.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Razveljavitev

Št. 5-3/1-99 Ob-10686
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,

Maribor, razveljavlja sklep št.
5-3/12004/6-99 z dne 22. 7. 1999, na
podlagi odločitve revizijske komisije za jav-
na naročila za nabavo tiskalnikov črtnih enot
Špica Internacional, d.o.o., Slovenska 30,
Ljubljana, v vrednosti 36,625.100 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-10912
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po prvem
odstavku 7. točke 55. člena zakona o jav-
nih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik nudi opremo v skladu z
obstoječo tipizacijo Pošte Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Špica Internacional, d.o.o.,
Slovenska 30, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
30 kosov tiskalniki nalepk črtnih kod.

7. Pogodbena vrednost: 36,625.100
SIT.

8., 9., 10., 11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2.0.3436/99 Ob-10788
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– rok,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IRGO, Slovenčeva 93, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava PZR, za oddajo del na podlagi
izdelanega PGD-PZI sanacije predora

Počehova, tehnične specifikacije za iz-
vedbo sanacije in projektantski nadzor.

7. Pogodbena vrednost: 6,468.840 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Infrastruktura

Št. 2.0.3436/99 Ob-10789
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 1. in 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– rok,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: TP ZRMK – GRAS, d.o.o.,
Dimičeva 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava PZR za oddajo del na podlagi
izdelanega PGD-PZI sanacije predora
Karavanke in projektantski nadzor.

7. Pogodbena vrednost: 3,475.990 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Infrastruktura

Št. 2.0.3436/99 Ob-10790
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-820.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Iskra sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava in montaža avtostop naprav na po-
staji Zalog.

7. Pogodbena vrednost: 69,775.910 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Infrastruktura

Ob-10879
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po   55.
člena zakona o javnih naročilih: edini pri-
merni ponudnik poslovnih prostorov na pri-
merni lokaciji za potrebe pošte v Renčah.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edina primerna lokacija v kraju
Renče.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Drago Mozetič, Sončna ul.
5, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup poslovnega prostora v Renčah.

7. Pogodbena vrednost: 10,500.000
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,500.000 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 427 Ob-10661
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šol-
ska ulica 2, 4000 Kranj, tel.
064/31-80-312, faks 064/31-15-36.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Stra-
žišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:

1. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 6,100.000 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,700.000 SIT,

3. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 8,400.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
3,100.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 350.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 220.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 500.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 1,500.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 3,800.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
27,670.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 10 mesecev,
od 1. 11. 1999 do 31. 8. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v računovodstvu
zavoda vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 25. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
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na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda, št.
51500-603-30094 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Stražišče
Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, v zape-
čatenih kuvertah, na katerih je napisan po-
leg naslovnika tudi naslov ponudnika in po-
sebna oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo,
6. 10. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2,
4000 Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene pogodbe za dobavo
blaga po skupinah v skladu s 50. členom
ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

11.
Osnovna šola Stražišče, Kranj

Javni razpisi

Obvestilo

Št. 28/99 Ob-10589
V Uradnem listu RS, št. 4 z dne 22. 1.

1999, Ob-460, je bil objavljen javni razpis
za sofinanciranje udeležb na mednarodnih
konferencah v tujini z vabljenimi predavanji
in delovanja slovenskih znanstvenih zdru-
ženj v svetu.

Razpoložljiva sredstva so že porabljena,
zato je Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v skladu s 4. točko
navedenega javnega razpisa zaključilo so
sofinanciranjem.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-10861
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-

nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v 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 izved-
bo javnih razpisov, objavlja Republika Slo-
venija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad za standardizacijo in meroslovje

javni razpis
za izbiro dobavitelja laboratorijske
opreme za področje preskušanja

električne opreme
Nabavo laboratorijske opreme za pre-

skušanje električne opreme, ki je namenje-
na laboratoriju za meroslovje in kakovost pri
fakulteti za elektrotehniko ter Slovenskemu
inštitutu za kakovost in meroslovje, financira
Evropska komisija iz sredstev PHARE v ok-
viru Državnega operativnega programa za
leto 1997: SL9704.6.01/B.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

1. Predmet
Predmet razpisa je dobava opreme labo-

ratorijem za preskušanje električne opreme.
SKLOP 1: Sistem za zajemanje podat-

kov - 1 kos (sistem);
SKLOP 2: PC s procesnimi moduli -

1 kos (sistem);
SKLOP 3: Grafični zapisovalnik - 1 kos

(sistem);
SKLOP 4: Merilnik mikro ohmov in nano

voltov - 1 kos (sistem);
SKLOP 5: Avtomatsko merilno mesto za

merjenje temperature - 1 kos (sistem);
SKLOP 6: Avtomatsko merilno mesto za

preskušanje ročnih orodij - 1 kos (sistem);
SKLOP 7: Merilna oprema za meritev

vibracij - 1 kos (sistem);
SKLOP 8: Večtočkovni merilnik tempe-

rature - 1 kos (sistem);
SKLOP 9: W-meter za velike moči -

1 kos (sistem);
SKLOP 10: Generator slike - 1 kos (si-

stem).
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za razpisano opremo/blago v celoti ali za
posamezne dele (SKLOP). Ponudba mora
veljati najmanj 90 dni od zadnjega prispetja
ponudb. Ponujena oprema mora biti sklad-
na z opisom, ki je naveden v Tehničnih spe-
cifikacijah.

Opremo je potrebno dobaviti v roku 1 do
3 mesece po podpisu pogodbe na nasled-
nji naslov:

– SKLOP 1-4 Fakulteta za elektrotehni-
ko - Laboratorij za meroslovje in kakovost
(FE-LMK), Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana
(kontaktna oseba: Janko Drnovšek);

– SKLOP 5-10 Slovenski inštitut of ka-
kovost in meroslovje (SIQ), Tržaška cesta
2, SI-1000 Ljubljana (kontaktna oseba: Bo-
jan Pečavar).

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijiski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-

godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše, niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

Sklepanje pogodb je predmet predhod-
ne potrditve in zagotovitve financiranja.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. Navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. Posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. Tehničnim specifikacijam;
4. Ponudbenemu predračunu;
5. Splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga;
6. (Splošnii pogoji za pogodbe o do-

bavah blaga, ki se financirajo iz PHARE
sredstev - le v informacijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popol-
no razpisno dokumentacijo, ki jo je na pod-
lagi pisne zahteve mogoče brezplačno do-
biti na naslednjem naslovu: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia,
faks +386 61 178 31 96, tel.
+386 61 178 30 00, kontaktna oseba:
Uroš Zarnik.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji naslov
s priporočeno pošto, najkasneje 4 tedne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do dne 18. 10. 1999, do 10. ure
na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija. Na
ovojnici mora biti jasno označeno: “Invitation
to tender No 1 for the supply of equipment
for the project Test of Electrical Equipment,
SL-9704.6.01/B“, “Not to be opened befo-
re the tender opening session“ in “Ne odpi-
raj pred uradnim odpiranjem ponudb“.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 18. 10. 1999 ob 11. po lokal-
nem času.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Ob-10968
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 17/93)
and refering to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) Republic of Slovenia, Ministry of
Science and Technology - Standards and
Metrology Institute issues

Invitation to Tender for Supply
of equipment for laboratories operating
as a testing laboratories for the scope

of characteristics that determine safety
characteristics of the apparatus

Supply of laboratory equipment for testing
of electrical equipment for Faculty for Electri-
cal Engineering - Laboratory for metrology
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and quality; and for Slovenian Institute of Qual-
ity and Metrology is financed by the European
Commission from PHARE funds in the frame-
work of Country Operational Programme for
year 1997, No. SL9704.06.01/B.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme who offer to supply goods originat-
ing from those countries.

1. Subject
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment for test-
ing laboratories.

LOT 1: Data acquisition system - 1 piece
(system);

LOT 2: Personal computer in which data
acquisition plug in modules will be installed
- 1 piece (system);

LOT 3: Chart recorder - 1 piece (sys-
tem);

LOT 4: Nano Volt/Micro Ohm meter -
1 piece (system);

LOT 5: Automatic testing place for tem-
perature measurements - 1 piece (system);

LOT 6: Automatic testing place for test-
ing of electric hand-held tools - 1 piece
(system);

LOT 7: Vibration measuring equipment -
1 piece (system);

LOT 8: Multi point temperature meas-
urement equipment - 1 piece (system);

LOT 9: Power meter - 1 piece (system);
LOT 10: Pattern generator for testing of

TV sets - 1 piece (system).
Any tenderer may tender for all the equip-

ment/goods or for separate lot(s). The ten-
derer is bound by his offer for a period of
90 days as from the final date for submis-
sion of tenders. The supplies tendered must
conform with the description set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered within
1-3 months after the contract is signed to
the following address:

– LOT 1-4 Faculty for Electrical Engi-
neering - Laboratory for metrology and qual-
ity (FE-LMK), Tržaška 25, SI-1000 Ljublja-
na; Slovenia, (contact person: Janko Dr-
novšek),

– LOT 5-10 Slovenian Institute of Quali-
ty and Metrology (SIQ), Tržaška cesta 2,
SI-1000 Ljubljana; Slovenia, (contact per-
son: Bojan Pečavar).

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any contract.

The award to the contract is subject to
financing being approved and made availa-
ble.

3. Tender dossier
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts;
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts;

3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts;
6. (General Conditions for Supply

Contracts financed from PHARE Funds - for
information only).

These documents constitute the complete
tender dossier and may be obtained free of
charge by written request at the following ad-
dress: Republic of Slovenia, Ministry of Sci-
ence and Technology - Standards and Metrol-
ogy Institute, Kotnikova 6, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia, Fax: +386 61 178 31 96, Tel.:
+386 61 178 30 00, Contact person: Uroš
Zarnik.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest 4
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on 18. 10. 1999 at 9:00
a.m. at: Ministry of Science and Technolo-
gy - Standards and Metrology Institute, Kot-
nikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia. The en-
velope has to be clearly marked: “Invitation
to tender No 1 for the supply of equipment
for the project Test of Electrical Equipment,
SL-9704.06.01/B“, “Not to be opened be-
fore the tender opening session“ and “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb“.

They will be opened in public session on
18. 10. 1999 at 11:00 a.m. local time at
the same address.

Republic of Slovenia,
Ministry of Science and Technology
– Standards and Metrology Institute

Št. 45/99 Ob-10688

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

projekt: »Spodbujanje uvajanja
celovitega sistema stalnih izboljšav v

podjetjih«
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarske

dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
telefax 061/132-22-66.

2. Predmet razpisa, vrsta in opis storitev
Predmet javnega naročila je izbor izvajal-

ca projekta »Spodbujanje uvajanja celovite-
ga sistema stalnih izboljšav v podjetjih«, kot
enega izmed ključnih projektov v okviru raz-
vojnega programa za pospeševanje konku-
renčne sposobnosti slovenske industrije, ki
ga pripravlja Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti za obdobje 2000-2003.

Projekt uvajanja celovitega sistema stal-
nih izboljšav predpostavlja uporabo metode
»20.ključev«, avtorja Iwao Kobayashija (Ja-
ponska), ki je predstavljena v razpisni doku-
mentaciji. Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti je pri izbiri metode upoštevalo na-
slednje kriterije;

– celovitost pristopa (metoda povečuje
produktivnost, izboljšuje kakovost in stroš-
kovno učinkovitost na vseh ključnih področ-
jih poslovanja),

– kompatibilnost z v Sloveniji že uporab-
ljenimi pristopi (metoda povezuje in nadgra-
juje pristope kot so »benchmarking« in sa-
moocenjevanje podjetja, sistemi za zago-
tavljanje in spremljanje kakovosti, ISO

9000, »just-in-time« vodenje, skupinsko de-
lo in druge),

– merljivi rezultati v praksi (metodo z us-
pehom uporabljajo v različnih industrijah po
vsem svetu),

– učinkovit prenos znanja v podjetja (me-
toda zagotavlja celovit program usposablja-
nja na vseh ravneh v podjetju).

Projekt je del razvojnega programa, ki je
zastavljen za obdobje štirih let in zajema
dve fazi:

1. faza (oktober 1999–december
1999) zajema pripravo podrobnega načrta
izvajanja projekta v letih 2000–2003, uspo-
sabljanje svetovalcev in pridobitev licence
za uporabo metode;

2. faza (januar 2000–december
2003) pa pomeni uvajanje projekta v izbra-
nih podjetjih po dinamiki, kot je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

Projekt bo vodil izvajalec, ki bo izbran
kot najugodnejši ponudnik na osnovi tega
razpisa.

Ministrstvo bo sklenilo pogodbo z izbra-
nim izvajalcem za celotno obdobje izvajanja
projekta, ki se bo potrjevala letno na osnovi
ocen o izvajanju projekta glede na sprejet
načrt in doseganje zastavljenih rezultatov.

Delo izvajalca obsega pripravo načrta iz-
vajanja projekta in vodenje izvajanje projek-
ta v celotnem načrtovanem obdobju. Pro-
jekt je zastavljen v dveh ključnih fazah, ki
zajemata naslednje storitve:

– v 1. fazi od oktobra do decembra
1999;

1. pripravo podrobnega načrta za iz-
vajanje projekta v obdobju januar 2000–
december 2003, na način in pod pogoji, ki
so podrobno predstavljeni v razpisni doku-
mentaciji,

2. izbor in usposabljanje strokovne
skupine za izvajanje programa na osnovi do-
govora z avtorjem metode za pridobitev li-
cence,

3. priprava metodoloških podlag za
razvoj informacijskega sistema za stalno in-
formiranje in spremljanje izvajanja projekta
v podjetjih,

4. izvedba uvodnega usposabljanja za
skupine strokovnih delavcev v prvih desetih
izbranih podjetjih.

– v fazi uvajanja projekta v izbranih pod-
jetjih v letih 2000–2003;

1. izdelava predlogov in strokovnih
podlag za izvedbo razpisa za vključevanje
podjetij v projekt v letih 2000, 2001 in 2002
na osnovi meril in kriterijev Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, ki so predstavljeni
v razpisni dokumentaciji,

2. usposabljanje svetovalcev in vklju-
čevanje mednarodnih strokovnjakov,

3. vodenje izvajanja celotnega pro-
jekta,

4. uvajanje informacijskega sistema v
izbranih podjetjih,

5. sprotno vrednotenje učinkov pro-
jekta na osnovi opredeljenih indikatorjev in
promocija.

3. Orientacijska vrednost naročila
Skupna vrednost naročila v letih 1999–

2003 znaša okvirno do 92,000.000 SIT in
bremeni proračunsko postavko »Projekt
prenove podjetij«, št. 1731. Okviren obseg
sofinanciranja storitev po letih je naslednji:

– 32,000.000 SIT v letu 1999,
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– 17,000.000 SIT v letih 2000,2001 in
2002,

– 9,000.000 SIT v letu 2003.
4. Roki za pričetek in dokončanje dela
Predvideni pričetek projekta je 15. 10.

1999, zaključek pa 31. 12. 2003.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu in

merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Na razpis se lahko prijavijo svetovalne in

izobraževalne organizacije, ki bodo:
1. predložile podroben program in

terminski načrt izvajanja projekta v letih
2000-2003,

2. organizirale skupino najmanj 8 sve-
tovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo s
polnim delovnim časom izvajali projekt,

3. ponudile stroškovno sprejemljiv
program.

Komisija za izbor najugodnejšega ponud-
nika bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
zlasti:

1. kakovost načrta za izvajanje pro-
jekta,

2. reference organizacije na področju
svetovanja in vodenja industrijskih projektov,

3. usposobljenost predlagane stro-
kovne skupine,

4. organizacijske in kadrovske spo-
sobnosti organizacije za izvajanje projekta,

5. stroškovno sprejemljivost.
6. Rok za predložitev in način predloži-

tve ponudb
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo

oddane do vključno 30. 9. 1999 na naslov
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5 II, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah in označene z napisom »Ponudba –
ne odpiraj«, številko javnega razpisa v Urad-
nem listu Republike Slovenije, naslovom na-
ročnika na prednji in naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo biti poslane s povratnico.

7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 10.

1999 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana.

8. Obveščanje o rezultatih razpisa
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni najkasneje do 11. 10. 1999.
9. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo

razpisno dokumentacijo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5 II, Ljub-
ljana, vsak dan od 9. do 15. ure do vključno
20. 9. 1999, s predložitvijo potrdila o plači-
lu. Cena razpisne dokumentacije je 5.000
SIT, ki jo ponudniki nakažejo s položnico na
žiro račun MGD št. 50100-630-10014,
sklic: 18 21113-7141009, namen: »Razpi-
sna dokumentacija za projekt: Uvajanje celo-
vitega sistema stalnih izboljšav«.

10. Dodatne informacije
Za zainteresirane ponudnike bo orga-

niziran informativni dan, in sicer 13. 9.
1999 ob 14.uri v sejni sobi Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana.

Dodatne informacije lahko ponudniki do-
bijo tudi direktno na Ministrstvu za gospo-
darske dejavnosti pri Mateji Mešl, tel.
061/178-32-93, vsak delovni dan od 9. do
12.ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 012-3/99 Ob-10689

Javni razpis
za izbor izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, telefaks
061/132-266.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izva-

jalca 1.faze projekta »Spodbujanje po-
vezovanja podjetij, specializacij v proi-
zvodnih verigah in skupnega razvoja
mednarodnih trgov po sistemu grozda«,
kot enega izmed ključnih projektov v okviru
razvojnega programa za pospeševanje kon-
kurenčne sposobnosti slovenske industrije,
ki ga bo Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti izvajalo v obdobju od leta 2000 do
leta 2003.

Namen projekta je spodbujanje pove-
zovanja podjetij in specializacijo v proizvod-
nih verigah po sistemu grozdov. Grozd
(»cluster«) označuje geografsko koncentra-
cijo povezanih a samostojnih podjetij in in-
stitucij na določenem področju. Grozd se
sestoji iz številnih medsebojno povezanih
podjetij iz različnih dejavnosti (industrije in
storitvenih dejavnosti) in drugih institucij, ki
so pomembne z vidika konkurenčnosti. Kot
kažejo številne svetovne izkušnje je tovrst-
no povezovanje eden izmed pomembnih
dejavnikov konkurenčnosti regij, ker se v
okrožju grozda podjetij razvije unikatno lo-
kalno znanje, ki ga drugi težko posnemajo.
Prav to znanje pa je tisto, ki podjetjem,
regijam in državam zagotavlja konkurenč-
ne prednosti kljub globalizaciji. Zato v sve-
tovno konkurenčnih gospodarstvih posta-
jajo grozdi pomembna sestavina tržne
strukture.

Projekt je, kot del razvojnega programa,
zastavljen za obdobje štirih let in zajema
dve fazi:

1. prva faza v obdobju oktober 1999–
februar 2000 zajema izbor metodologije in
izvedbo »mapiranja« slovenskih podjetij po
geografski koncentraciji, identifikacijo po-
tencialnih grozdov in izdelavo načrta za iz-
vajanje projekta v drugi fazi.

2. druga faza pa pomeni izvajanje pro-
jekta v letih 2000–2003 in zajema:

– analizo izbranih lokalnih proizvod-
no-storitvenih sistemov z vidika gospodar-
skega potenciala, opredelitev stopnje kon-
centracije in pomena vodilnega podjetja,
oceno vertikalne integracije (delitev dela
med podjetji v grozdu), oceno medpodjet-
niških povezav izven grozda, evalvacijo od-
nosov med lokalnimi in eksternimi podjetji,
oceno vloge sindikatov in različnih institucij
v okolju (izobraževalne institucije, lokalne
oblasti, razvojne agencije, raziskovalne in-
stitucije…) in partnerstva med privatnim in
javnim sektorjem, oceno možnosti proizvod-
ne diversifikacije in potrebnih tehnoloških
sprememb, opredelitev možnosti za nasta-
janje novih podjetij v regiji ter predloge za
povečanje konkurenčne prednosti grozda
na osnovi izdelanih analiz in mednarodnih
izkušenj,

– neposredno podporo podjetjem in
proizvodno-storitvenim sistemom pri reali-
zaciji potrebnih ukrepov za povečanje kon-
kurenčne prednosti grozdov in nastajanju
novih podjetij v regiji.

3. Vrsta in opis storitev
Delo izvajalca, ki bo izbran za izvajanje

1.faze projekta, obsega:
– izbor metodoloških in meritvenih pri-

stopov za identifikacijo grozdov,
– izvedbo »mapiranja« slovenskih podje-

tij v vseh dejavnostih po geografski koncen-
traciji,

– identifikacija potencialnih grozdov,
– določitev kriterijev za izbor lokalnih

proizvodno–storitvenih sistemov za vključi-
tev v drugo fazo projekta,

– priprava načrta izvedbe 2. faze projek-
ta v letih 2000-2003.

4. Orientacijska vrednost naročila
Skupna vrednost naročila v letih

1999-2000 znaša okvirno do 20,000.000
SIT in bremeni proračunsko postavko »Pro-
jekt prenove podjetij«, št. 1731. Okviren
obseg sofinanciranja storitev po letih je na-
slednji:

– 15,000.000 SIT v letu 1999,
– 5,000.000 SIT v letu 2000.
5. Roki za pričetek in dokončanje dela
Predvideni pričetek izvajanja naročila je

15. 10. 1999, zaključek pa 1. 3. 2000.
Vmesni roki za izvajanje posameznih sto-

ritev so:
– izbor metodologije za identifikacijo

grozdov do 30. 10. 1999,
– izvedba »mapiranja« slovenskih podje-

tij do 10. 12. 1999,
– identifikacija potencialnih grozdov do

30. 1. 2000,
– priprava načrta izvedbe 2.faze projek-

ta do 15. 2. 2000.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu in

merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Na razpis se lahko prijavijo svetovalne,

raziskovalne in izobraževalne organizacije,
ki bodo:

1. predložile podroben program in
terminski načrt izvajanja naročila v obdobju
oktober 1999–februar 2000 glede na opre-
deljene storitve,

2. predložile dokazila o organizacijski
in kadrovski usposobljenosti za izvedbo na-
ročila,

3. zagotovile sodelovanje mednarod-
nega eksperta s področja preučevanja groz-
dov,

4. predložile podroben finančni načrt
izvedbe naročila.

Komisija za izbor najugodnejšega ponud-
nika bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
zlasti:

– reference organizacije, zlasti z vidika
mednarodnih izkušenj in povezav na po-
dročju,

– organizacijske pogoje za izvedbo na-
ročila,

– usposobljenost projektne skupine in
vključenost mednarodnih strokovnjakov,

– stroškovno sprejemljivost finančnega
načrta.

7. Rok za predložitev in način predloži-
tve ponudb

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
oddane do vključno 1. 10. 1999 na naslov
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah in označene z napisom »Ponudba
– ne odpiraj«, številko javnega razpisa v
Uradnem listu RS, naslovom naročnika na
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prednji in naslovom ponudnika na zadnji
strani kuverte. Ponudbe, poslane po pošti,
morajo biti poslane s povratnico.

8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi

Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotni-
kova 5/II, Ljubljana, 6. 10. 1999 ob 12. uri.

9. Obveščanje o rezultatih razpisa
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni najkasneje do 15. 10. 1999.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo

razpisno dokumentacijo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana, vsak dan od 9. do 12.ure do
vključno 20. 9. 1999, s predložitvijo potrdi-
la o plačilu. Cena razpisne dokumentacije
je 5000 SIT in jo ponudniki nakažejo s po-
ložnico na žiro račun Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, št. 50100-630-10014,
sklic: 18 21113-7-141009, namen: »Raz-
pisna dokumentacija za projekt: Spodbuja-
nje povezovanja podjetij«.

11. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko ponudniki do-

bijo na Ministrstvu za gospodarske dejavno-
sti pri vodji projekta Mateji Mešl, tel.
061/178-32-93.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 46/99 Ob-10690

Javni razpis
za izbor izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tele-
faks 061/132-22-66.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajal-

ca 1. faze projekta »Zunanji ‘benchmar-
king’«, kot enega izmed ključnih projektov v
okviru razvojnega programa za pospeševa-
nje konkurenčne sposobnosti slovenske in-
dustrije, ki ga bo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti izvajalo v obdobju 2000-2003.

»Benchmarking« je pristop za pridobiva-
nje informacij za približevanje najuspešnej-
šim podjetjem v dejavnosti. »Benchmarking«
je v zadnjih letih postal glavna tehnika za
izboljševanje poslovanja v odnosu na najus-
pešnejša podjetja v dejavnosti. Podjetja po-
trebujejo množico informacij o specifičnih
rešitvah v najboljših podjetjih, ki jih nato
uporabijo za izboljšanje svojih procesov. Za-
to morajo razviti pristop »benchmarkinga«.

Namen projekta »Zunanji benchmarking«
je spodbuditi vključevanje naših podjetij v
mednarodne mreže za »benchmarking« in
napraviti »benchmarking« informacije (me-
triko) dostopne našim podjetjem ter razviti
specialiste za »benchmarking« v Sloveniji.

Projekt je, kot del razvojnega programa,
zastavljen za obdobje 1999-2001 in zaje-
ma dve fazi:

– prva faza v obdobju oktober 1999–
marec 2000 zajema pripravo načrta in moti-
vacijo ter identifikacijo podjetij za izvajanje
projekta v letih 2000 in 2001,

– druga faza pomeni izvajanje projekta v
zainteresiranih podjetjih v obdobju marec
2000–marec 2001 in zajema vključevanje
podjetij v mednarodne mreže za »bench-
marking«, usposabljanje svetovalcev za
»benchmarking« (notranjih in zunanjih), iz-
vajanje pilotnih »benchmarking« projektov v
podjetjih in oblikovanje predlogov ukrepov

in inštrumentov za širitev pristopa »bench-
markinga« v ostala slovenska podjetja.

3. Vrsta in opis storitev
Delo izvajalca, ki bo izbran za izvajanje

1.faze projekta »Zunanji benchmarking«, ob-
sega:

1. pregled programov in projektov
»benchmarkinga« po svetu (»benchmarking«
mreže, »benchmarking« združenja, »bench-
marking« svetovalne organizacije),

2. priprava predloga pristopa za izva-
janje »benchmarkinga« v Sloveniji,

3. informiranje podjetij o prednostih
»benchmarkinga« (informacije, materiali, de-
lavnice,…),

4. motivacija in identifikacija podjetij
za vključitev v izvajanje projekta (okvirno po
dve podjetji iz vsake industrijske panoge),

5. načrt izvajanja projekta v obdobju
marec 2000–marec 2001 na način in pod
pogoji, ki so podrobneje predstavljeni v raz-
pisni dokumentaciji,

6. izračun stroškov izvajanja projekta
v obdobju marec 2000–marec 2001 glede
na predvidene aktivnosti, število vključenih
podjetij in pogoje za sofinanciranje Ministrs-
tva za gospodarske dejavnosti, ki so po-
drobneje predstavljeni v razpisni dokumen-
taciji.

4. Orientacijska vrednost naročila
Skupna vrednost naročila znaša okvirno

do 15,000.000 SIT, od tega:
– v letu 1999 do 10,000.000 SIT,
– v letu 2000 do 5,000.000 SIT.
Naročilo bremeni proračunsko postavko

»Projekt prenove podjetij«, št. 1731.
5. Roki za začetek in dokončanje dela
Predvideni pričetek projekta je 15. okto-

ber 1999, zaključek pa 1. marec 2000.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu in

merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Na razpis se lahko prijavijo svetovalne,

raziskovalne in izobraževalne organizacije,
ki bodo:

1. predložile podroben program in fi-
nančni načrt izvajanja 1. faze projekta,

2. predložile dokazila o organizacijski
in kadrovski usposobljenosti za izvajanje ce-
lotnega projekta,

3. zagotovile sodelovanje mednarod-
nih ekspertov iz držav, kjer je »benchmar-
king« del nacionalne razvojne strategije.

Komisija za izbor najugodnejšega ponud-
nika bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
zlasti:

– predložen program izvajanja 1. faze
projekta,

– reference organizacije, zlasti z vidika
mednarodnih izkušenj in povezav,

– usposobljenost projektne skupine in
vključenost mednarodnih strokovnjakov,

– stroškovno sprejemljivost finančnega
načrta.

Podrobnejši kriteriji in način ocenjevanja
ponudb so predstavljeni v razpisni doku-
mentaciji.

7. Rok za predložitev in način predloži-
tve ponudb

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
oddane do vključno 4. 10. 1999 na naslov:
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah in označene z napisom »Ponudba
– ne odpiraj«, številko javnega razpisa v

Uradnem listu RS, naslovom naročnika na
sprednji in naslovom ponudnika na zadnji
strani kuverte. Ponudbe, poslane po pošti,
morajo biti poslane s povratnico.

8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi

Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, Ljubljana, 6. 10. 1999 ob
13. uri.

9. Obveščanje o rezultatih razpisa
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni najkasneje do 15. 10. 1999.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo

razpisno dokumentacijo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana, vsak dan od 9. do 12.ure do
vključno 20. 9. 1999, s predložitvijo potrdi-
la o plačilu. Cena razpisne dokumentacije
je 5000 SIT in jo ponudniki nakažejo s po-
ložnico na žiro račun Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, št. 50100-630-10014,
sklic: 18 21113-7-141009, namen: »Raz-
pisna dokumentacija za projekt: Zunanji
benchmarking«.

11. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko ponudniki do-

bijo na Ministrstvu za gospodarske dejavno-
sti, pri vodji projekta Mateji Mešl, tel.
061/178-32-93.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-10691
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem, Trubarjeva 11, Maribor, Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156/I, Ljubljana in Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana,
razpisujejo na podlagi določil zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98), pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 91/98), odredbe o načinu oddaja-
nja subencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98), programa dela PCMG za
leto 1999 sprejetim na 118. seji Vlade RS
– 8. 7. 1999 in programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji
za leto 1999 sprejetim na 111. seji Vlade
RS – 27. 5. 1999

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti lokalnih

pospeševalnih centrov v letu 1999 in
2000

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti lokalnih pospeševalnih centrov, ki so
že bili izbrani za nadaljnjo podporo, in sicer
na podlagi javnih razpisov, ki sta jih razpisa-
la Pospeševalni center za malo gospodars-
tvo in Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje. To sta javni razpis za nadaljnjo pod-
poro lokalnim iniciativam (Ur. l. RS, št.
59/97 z dne 26. 11. 1997) in javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti lokalnih pospe-
ševalnih centerov (Ur. l. RS, št. 81-82 z dne
4. 12. 1998).

Naročnika bosta izbrala lokalne pospe-
ševalne centre, ki bodo v letu 1999 in
2000 izvajali naslednje aktivnosti oziroma
naloge.
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1. za Pospeševalni center za malo gos-
podarstvo:

– izvajanje splošnega svetovanja in in-
formiranja za podjetnike,

– pomoč podjetnikom in lokalnim skup-
nostim pri pripravi in trženju blagovnih
znamk,

– seznanjanje podjetnikov s podpornimi
aktivnostmi EIC,

– animiranje in seznanjanje podjetnikov
z državnimi finančnimi vzpodbudami (npr.
vzpodbude Sklada za razvoj malega gospo-
darstva, garancijskih skladov, finančne po-
moči za podjetnike začetnike),

– pomoč podjetnikom pri iskanju drugih
finančnih virov,

– seznanjanje inovatorjev s podpornimi
aktivnostmi SPIM,

– sodelovanje pri pripravi in izvedbi raz-
vojnih programov lokalnih skupnosti,

– organizacija enostavnejših oblik uspo-
sabljanja.

2. za Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje:

– identifikacija potreb lokalnega okolja v
regiji,

– informiranje brzeposelnih o programih
zaposlovanja,

– motiviranje brezposelnih oseb za vklju-
čitev v programe zaposlovanja,

– animacija in pomoč lokalnim partner-
jem za pripravo lokalnih zaposlitvenih pro-
gramov,

– organiziranje in pomoč pri pripravi do-
mačih in mednarodnih projektov,

– oblikovanje vezi z lokalnimi delodajal-
ci,

– analiziranje lokalnega trga delovne si-
le,

– identifikacija potreb lokalnih delodajal-
cev,

– informiranje delodajalcev o možnosti
sodelovanja z ZRSZ,

– sodelovanje pri organizaciji in sprem-
ljanju javnih del,

– organizacija različnih aktivnosti v okvi-
ru lokalnih oziroma regionalnih iniciativ.

II. V okviru razpisa bosta naročnika raz-
pisa, v letu 1999 in 2000, zagotovila izbra-
nim lokalnim pospeševalnim centrom finanč-
no podporo v skupni vrednosti do
4,000.000 SIT. Od tega v letu 1999 skupaj
do 1,000.000 SIT, v letu 2000 pa skupaj
do 3,000.000 SIT. Osnovni pogoj, da iz-
brani center pridobi sredstva v letu 2000 pa
je registracija centra kot samostojne pravne
osebe s samostojnim žiro računom. Center
mora biti registriran kot samostojna pravna
oseba do konca leta 1999.

III. Kriteriji, ki jih morajo udeleženci raz-
pisa izpolnjevati, so:

Območje: Lokalni pospeševalni center
mora pokrivati območje z najmanj 25.000
prebivalci ter 750 enotami malega gospo-
darstva oziroma ima višjo stopnjo brezpo-
selnosti kot je povprečje v Sloveniji.

Partnerstvo obrtne zbornice, Gospodar-
ske zbornice, lokalne skupnosti in Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje.

Program dela oziroma poslovni načrt za
leto 1999 in 2000 z opredeljenimi prioritet-
nimi projekti in finančnim načrtom. Program
dela mora vsebovati točno definirane učin-
ke za dve leti in mora biti potrjen s strani
partnerjev.

Kadrovski pogoji: zagotovitev vsaj enega
svetovalca za področje malega gospodars-
tva in razvoja kadrov za polni delovni čas.
Načrtno usposabljanje vsaj enega svetoval-
ca za področje lokalnih razvojnih aktivnosti.
Po začetku izvajanja licenciranja svetoval-
cev se morajo kadri, ki delajo v lokalnih
pospeševalnih centrih, obvezno vključiti v
licenciranje.

Formalno pravni in organizacijski pogoji:
samostojna pravne oseba z vzpostavljeno
upravljalsko strukturo, ki omogoča demo-
kratičnost odločanja in primerno zastopa-
nost področja malega gospodarstva ter raz-
polaga s samostojnim žiro računom.

Tehnični pogoji: za izvajanje nalog mora-
jo biti zagotovljeni primerni pisarniški pro-
stori (ca. 35 m2) na primerni lokaciji za kon-
taktiranje s podjetniki.

Zunanji sodelavci: zagotovljene pisne iz-
jave in dokument o strokovni usposobljeno-
sti svetovalnega osebja, ki se bo vključeva-
lo v aktivnosti pospeševanja malega go-
spodarstva na območju centra.

Lokalni viri: zagotovljen ustrezen obseg
lokalnih virov za izvajanje programa LPC v
višini najmanj 5,000.000 SIT.

IV. Splošna določila in rok za prijavo:
a) Rok za oddajo prijav je 15. 10. 1999

do 15. 10. 1999 do 15. ure, na naslov:
Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, Ljubljana.

b) Prijave morajo biti v zaprti ovojnici z
vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za
sofinanciranje aktivnosti lokalnih pospeše-
valnih centrov v letu 1999 in 2000”, sicer
bo ponudba v postopku odpiranja zavrnjena
kot nepravilno opremljena.

c) Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v tajništvu Pos-
peševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, Ljubljana. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje aktivnosti lokalnih
pospeševalnih centrov v letu 1999 in
2000”.

d) Javno odpiranje ponudb bo 20. 10.
1999 ob 10. uri na Pospeševalnem centru
za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljub-
ljana, pred kmisijo za odpiranje prijav.

e) Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo bo odločitev o izboru pisno posre-
doval v zakonitem roku.

f) Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo si pridržuje pravico, da ne vrača
dokumentacije, niti ne posreduje obrazloži-
tve zavrnjenim prijavam, bo pa omogočil
eventualnim pritožbam vpogled v dokumen-
tacijo izbranih prijav.

Vloge bo obravnavala petčlanska komi-
sija.

Z izbranimi lokalnimi centri bosta naroč-
nika sklenila pogodbo o izvajanju nalog in
dinamiki porabe sredstev.

V. Od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS bo na sedežu PCMG - ja na razpola-
go razpisna dokumentacija, ki bo obsegala:

– podrobno opredelitev kriterijev, ki jih
morajo ponudniki izpolnjevati z navedbo po-
trebnih dokumentov, ki izkazujejo izpolnje-
vanje teh kriterijev,

– obrazec “ugotovitev stanja pripravlje-
nosti LPC”.

Vsi ponudniki lahko razpisno dokumen-
tacijo naročijo na sedežu PCMG, vsak de-
lovni dan v času trajanja razpisa ali pa jo
osebno prevzamejo na sedežu PCMG. Vse
informacije glede razpisa so na voljo na se-
dežu PCMG, Dunajska 156/I, Ljubljana, tel.
061/18-91-870 ali 061/18-91-884, faks
061/18-91-877 vsak dan med 9. in
12. uro.

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo

Ob-10687
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
21. člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93, 1/96) ter določil odloka o pode-
litvi koncesije za plinifikacijo v Občini Beltin-
ci (Ur. l. RS, št. 32/97) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

in upravljanje omrežja ter za
distribucijo zemeljskega plina v Občini

Beltinci
1. Naročnik (koncedent): Občina Bel-

tinci.
2. Predmet koncesije:
a) izgradnja, upravljanje in vzdrževanje

omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
potrebe široke potrošnje in za ostale porab-
nike;

b) oskrbovanje z zemeljskim plinom pre-
bivalstva in drugih porabnikov.

3. Lokacija: območje celotne Občine
Beltinci.

4. Posebni pogoji: za pridobitev kon-
cesije iz 2. točke tega razpisa mora po-
nudnik (koncesionar) izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– da ima izkušnje na področju programi-
ranja, projektiranja in izgradnje ter upravlja-
nja z omrežjem za distribucijo zemeljskega
plina za potrebe prebivalstva in industrije;

– da je izvajalec registriran za tovrstna
dela in dejavnosti;

– da pripravi in predloži projekt s prika-
zom predvidenega omrežja in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, s ceno vred-
nosti naprav, potreben čas za izgradnjo, fi-
nančni načrt investicije, pogoje in načine za
upravljanje z omrežjem;

– da pripravi in predloži analizo progra-
mov prodaje plina;

– da predloži potrebne reference za pra-
vočasno in kvalitetno izvedbo sprejete na-
loge;

– da bo zagotovil vsa potrebna sredstva
v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njegovim upravljanjem;

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za realizacijo iz-
gradnje in upravljanja omrežja za distribu-
cijo;

– da oceni stroške, ki jih morajo porab-
niki nositi za priključke in spremembe ob-
stoječih napeljav, za njegovo prilagajanje za
plinsko uporabo in pripravi program za fi-
nanciranje teh del;

– da zagotovi ugodno financiranje naroč-
nikov za priklop na plin. omrežje, nabavo
plinskih kotlov oziroma gorilnikov in izvedbo
notranje inštalacije.

5. Obseg in trajanje koncesije: koncesija
po tem razpisu začne veljati z dnem podpisa
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koncesijske pogodbe in traja 29 let. Doba
trajanja koncesije se šteje od 1. januarja ti-
stega leta, ki sledi letu, v katerem bo distri-
bucijska mreža pričela delovati. Koncesijska
pogodba se po njenem poteku lahko podalj-
ša oziroma ima koncesionar pri ponovnem
sklepanju koncesijske pogodbe prednost.

Koncesionar je dolžan pričeti z deli na
izgradnji distribucijske mreže takoj, ko je
podpisana pogodba in so izdana vsa po-
trebna dovoljenja ter si zagotovi:

– izvedbo priključnega cevovoda za plin
s strani podjetja Geoplin (za dobavo plina);

– podpis pogodbe za dobavo plina med
koncedentom, koncesionarjem in podjetjem
Geoplin (dobaviteljem plina).

Koncesionar se obvezuje zgraditi omrež-
je etapno v skladu s skupno izdelanim pla-
nom in dinamiko izgradnje, ki je priloga kon-
cesijske pogodbe.

6. Na podlagi koncesije izbrani kon-
cesionar pridobi naslednje pravice in ob-
veznosti:

(pravice):
– izključno pravico uporabe zgrajenega

omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
čas trajanja koncesijske pogodbe;

– izključno pravico prodaje zemeljskega
plina na območju občine iz zgrajenega
omrežja za čas trajanja koncesije;

– pravico izgradnje omrežja za distribu-
cijo zemeljskega plina vključno s pravico,
da pod površjem vseh javnih površin postavi
in vzdržuje cevovode, različne naprave in
instalacije potrebne za distribucijo;

– pravico upravljanja z omrežjem za di-
stribucijo zemeljskega plina;

– pravico sklepati pogodbe o dobavi
plina;

– pravico določiti način in pogoje za pla-
čilo uporabljenega plina;

– pravico zaustaviti nabavo plina posa-
meznim uporabnikom v primeru neplačila.

(obveznosti):
– da samostojno in na svoje stroške

zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega
plina vključno z vsemi odškodninami v času
gradnje;

– da zagotavlja uporabnikom kontitui-
rano in kvalitetno dobavo zemeljskega
plina;

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z zako-
nodajo, ki velja in se uporablja v Republiki
Sloveniji;

– da po potrebi širi omrežje za distribu-
cijo plina;

– da spoštuje strokovno-tehnične, organi-
zacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz na-
cionalnega razvojnega programa za Republi-
ko Slovenijo in usmeritev lokalne skupnosti;

– da prodaja plin v skladu s cenami, ki
jih oblikuje oziroma določa občina v skladu
s postopkom, ki ga določa zakon oziroma
akt lokalne skupnosti;

– da omogoča strokovni in finančni nad-
zor ter nadzor nad zakonitostjo dela po or-
ganih, ki so za to določeni s tem aktom;

– da dosledno upošteva tehnične, oskr-
bovalno-stroškovne, organizacijske in dru-
ge standarde ter normative za opravljanje
koncesije, ki veljajo in se uporabljajo v Re-
publiki Sloveniji;

– da zagotovi, da bo vsa javna in zaseb-
na lastnina, ki bi zaradi izvajanja del in vzdr-

ževanja sistema poškodovana, vrnjena v pr-
votno stanje in se plača nastala škoda.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– stopnja strokovne usposobljenosti po-
nudnika za prevzem razpisne koncesije;

– finančna sposobnost ponudnika za iz-
vedbo projekta z garancijo banke;

– kvaliteta, ekonomičnost in zanesljivost
ponujenega sistema;

– ugodnost ponujenih splošnih pogojev
poslovanja s porabniki plina glede pravne
varnosti, ravni in načina oblikovanja cen pri-
ključkov porabnikov in cen plina po merski
enoti;

– reference ponudnika s področja pro-
jektiranja, izgradnje, upravljanja plinovodne-
ga omrežja;

– ponujeni rok za začetek gradnje in za
dokončanje omrežja in začetek obratovanja
sistem;

– celovitost ponudbe;
– obseg ugodnosti, koristi in garancij, ki

jih nudi ponudnik.
8. Prijava na razpis
Ponudniki morajo celovite ponudbe dosta-

viti v roku 60 dni od objave tega razpisa v
Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov Ob-
čina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - ponudba - podelitev kon-
cesije za plinifikacijo v Občini Beltinci“.

9. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v skladu z

razpisno dokumentacijo in zakonsko pred-
pisanim postopkom. Poleg predpisanih ele-
mentov mora ponudba vsebovati naslednjo
dokumentacijo:

– idejni projekt oziroma študijo s prika-
zom predvidenega omrežja in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, tehnične reši-
tve ter opredelitev časa in izgradnje upošte-
vajoč predpise in standarde veljavne v Re-
publiki Sloveniji;

– oceno vrednosti celotne oziroma etap-
ne izgradnje naprave ter predvideno ceno, ki
jo plača uporabnik za priključitev na omrežje;

– finančni plan investicije, vire in načine
financiranja ter program zagotovitve sred-
stev za izgradnjo omrežja za distribucijo ze-
meljskega plina in njihovo upravljanje;

– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;

– soglasje dobavitelja zemeljskega plina;
– registracijo pravne osebe in bonitete

ponudnika;
– fiksnost ponudbe oziroma cen, garan-

cijski rok.
10. Odpiranje ponudb bo javno v roku

15 dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki nak-
nadno pisno obveščeni. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Upoštevale se bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki pisno obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo ostale podatke v zvezi
s tem javnim razpisom vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, oziroma po predhodni najavi. Potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe

posreduje Janez Senica, dipl. ek. (tel.
069/422-220, faks: 069/412-412).

13. Naročnik si pridružuje pravico spre-
meniti obseg razpisanega javnega naročila
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Po-
nudnik v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

Občina Beltinci

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-10662
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Lipa Ajdovščina, d.d.,uprava družbe
vabi delničarje na

3. sejo skupščine družbe Lipa
Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.,

Lokarjev drevored 1,

ki bo dne 6. 10. 1999 ob 12. uri v
pritličju Dvorca Zemono, Zemono pri Vi-
pavi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklelpa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se izvoli predsedujoči skupšči-
ne Leonardo Peklar, preštevalki glasov Tanja
Slemič in Vilma Premrl, zapisnikar Mirjam
Peršolja in imenuje notarka Lavra Črmelj.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila za poslovno leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta družbe in poob-
laščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ter pooblaščenega revizorja družbe se
sprejme Letno poročilo za poslovno leto
1998 v predloženem besedilu, ki je priloga
k temu sklepu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe čista izguba za leto 1998, v zne-
sku 65,535.614,56 tolarjev ostaja v izkazu
stanja nepokrita. Družba bo izgubo pokriva-
la v breme prihodkov v naslednjih petih letih.

5. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe se oblikuje sklad lastnih delnic za
namene po 240. členu zakona o gospodar-
skih družbah v višini 102,100.000 tolarjev
v breme revalorizacijskega popravka rezerv.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju pooblaščenega revizorja za poslov-
no leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999, imenuje re-
vizijska hiša Podboršek, k.d., Ljubljana.

Objave
delniških družb
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7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se udeležijo delničarji, njihovi

pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prosimo delničarje, njihove poob-
laščence in zakonite zastopnike, ki se bo-
do udeležili skupščine in uresničevali gla-
sovalno pravico, da svojo udeležbo prijavi-
jo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine na
sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem pro-
storu skupščine, in sicer 1 uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo po-
trebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 30. 9. 1999.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Tanji Slemič in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

  V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovno sestane uro kasneje. V tem prime-
ru je skupščina sklepčna na glede na število
prisotnih delnic.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.

uprava: Nedeljko Gregorič, dipl. inž.

Ob-10663
Na podlagi 39. člena statuta družbe Isk-

ra sem, Elementi za elektroniko, d.d., Ljub-
ljana in skladno z določili zakona o gospo-
darskih družbah, sklicuje uprava družbe Isk-
ra SEM, Elementi za elektroniko, d.d., Ljub-
ljana,

3. redno letno skupščino
družbe Iskra SEM, Elementi za

elektroniko, d.d., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403,

ki bo v četrtek 7. 10. 1999 ob 15. uri na
sedežu družbe Cesta dveh cesarjev 403,
Ljubljana, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne in verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Letno poročilo uprave za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in mnenja nadzornega sveta se sprej-
me revidirano poslovno poročilo družbe za
leto 1998 v predlaganem besedilu.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 1999
imenuje družbo Constantia MT & D, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 27.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lovnik od 6. 9. 1999 dalje od 10. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in dano na
sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Skupščine  se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 7. 10. 1999 ob 16. uri v istih
prostorih. Skupščina delničarjev bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minit pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Iskra SEM, Elementi za
elektroniko, d.d.

uprava

Št. 11/99 Ob-10737
Na podlagi 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah ter 20. člena statuta družbe

2. sejo skupščine Terme Kranjska
Gora, d.d.,

ki bo 8. 10. 1999 ob 17. uri v sejni sobi
Hotela Kompas Kranjska Gora, Borovška c.
100.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalca glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvolijo Marko Mulej, za preštevalca
glasov pa Jožica Klinar. Skupščini prisostvu-
je notarka Nada Svetina.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme letno poročilo za leto 1998 v pred-
loženem besedilu.

3. Informacija o poslovanju družbe v letu
1999.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 1999 po predlo-
gu uprave.

4. Razveljavitev sklepov 1. skupščine
družbe z dne 18. 2. 1999 pod točko 2. o
povečanju osnovnega kapitala.

Predlog sklelpa: sklepi, sprjeti na 1. seji
skupščine družbe dne 18. 2. 1999 pod
točko 2. “Povečanje osnovnega kapitala
družbe” se v celoti razveljavijo.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepov: statut družbe se zaradi

razveljavitve sklepov o povečanju osnovne-
ga kapitala spremeni oziroma dopolni kot
sledi:

5.1. V 6. členu se znesek osnovnega
kapitala spremeni od dosedanjih
1.522,236.000 SIT na 161,621.000 SIT.

5.2. V 8. členu se odstotki osnovnega
kapitala, ki predstavljajo vplačila v obliki
stvarnega vložka spremenijo glede na spre-
membo osnovnega kapitala.

 5.3. V členu 18. se znesek
597,511.000 SIT nadomesti z zneskom
80,000.000 SIT.

5.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta s sprejetimi
sklepi skupščine tudi v ostalih, neomenje-
nih členih, če jih je zaradi razveljavitve skle-
pov o povečanju osnovnega kapitala po-
trebno spremeniti.

Gradivo in nasprotni predlogi.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov

je posredovano po pošti delničarjem, ki ima-
jo več kot 5% delež v osnovnem kapitalu,
vsem ostalim delničarjem pa je gradivo na
vpogled na sedežu družbe, Borovška 95,
Kranjska Gora, soba št. 1 (tajništvo), vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po datumu
objave tega vabila v Uradnem listu, bodo
objavljeni in posredovani delničarjem na
enak način kot ta sklic, razen, če ne bodo v
nasprotju z določili 2. in 3. odstavka 288.
člena zakona o gospodarskih družbah.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
svojo udeležbo pisno najavili najpozneje 3
dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci ali
zastopniki se morajo izkazati s pismenim
pooblastilom ali listino o zastopanju. Poob-
lastilo oziroma druga listina se zadrži za
evidenco v družbi. Prostor, kjer bo poteka-
la skupščina bo odprt 1 uro pred sejo
skupščine. Udeleženci ob prihodu prijavijo
svojo udeležbo in prevzamejo glasovalne
lističe.

Nova seja.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanih glasov.

Terme Kranjska Gora, d.d.
uprava

Št.4588 Ob-10741
Na podlagi 62/7.5 člena statuta družbe

Nizke gradnje gradbeno, storitveno trgov-
ska družba, d.d., Slomškova ul. 3, Ptuj,
uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine družbe Nizke
gradnje, d.d., Slomškova ul. 3, Ptuj,

ki bo v torek, dne 5. 10. 1999 ob 13. uri
v direktorjevi sobi, na sedežu  družbe,
Slomžkova ul. 3, Ptuj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Danica Klemenc, za pre-
števalca glasov pa Marjan Zebec in Simona
Cvetko.
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Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1998 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: izguba v
višini 5.850 tisoč SIT iz leta 1998 se bo
pokrila iz tekočega poslovanja v naslednjih
petih letih.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzorenga sveta se sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Auditor,
d.o.o., Ptuj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo, v
tajništvu družbe in so vpisani v delniški knji-
gi po stanju na zadnji dan prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebiten nas-
protne predloge k posameznim točlam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Nizke gradnje, d.d., Ptuj
uprava družbe

Št. 342/99 Ob-10664
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

na podlagi 7.3. točke statuta delniške druž-
be Minervo, d.d., Ljubljana, sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Minervo, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v petek 8. 10. 1998 ob 13. uri v

sejni sobi Geološkega zavoda Slovenije, Di-
mičeva 14, Ljubljana, (6. nadstropje).

Dnevni red in predlog sklepov.
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnev-
nim redom.

Predlog sklepa:
- ugotovi se sklepčnost skupščine,
- skupščina se seznani z dnevnim re-

dom.
2. Izvolitev preštevalcev glasov in ime-

novanje notarja.

Predlog sklepa:
- izvolita se predlagana preštevalca gla-

sov,
- potrdi se predlagani notar za sestavo

notarskega zapisnika.
3. Obravnava in sprejem poročila uprave

o izvajanju sklepov 3. skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

izvajanju sklepov 3. skupščine.
 4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila z revizijskim poročilom za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu.

 5. Obravnava in odločanje o razporedi-
tvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejem predlagana razporeditev do-
bička.

6. Odstop člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je sezna-

nila, da Kremser Iztoku, članu nadzornega
sveta - predstavniku delničarjev - na podlagi
odstopne izjave preneha članstvo v nadzor-
nem svetu družbe.

7. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzorenga
sveta se v nadzorni svet, za čas do prene-
hanja mandata nadzornemu svetu družbe
imenuje član, ki je naveden v predlogu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 5. 10. 1999 do 14. ure pisno pri-
javijo svojo udeležbo na sedežu družbe v
Ljubljani, Dimičeva 14 in so na dan 30. 9.
1999 vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi pre-
dajo  v hrambo upravi družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe - tajniš-
tvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in
12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v preddverju sejne
sobe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazližitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravi druž-
be.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 14. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
bo veljavno odločeno ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Minervo, d.d., Ljubljana
uprava - direktor

Ob-10744
Na podlagi statuta delniške družbe Oniks

uprava in nadzorni svet sklicujeta

5. skupščino
družbe Oniks, d.d., Jesenice, Spodnji

Plavž 6,
ki bo v torek, 5. oktobra 1999 ob 11. uri

v prostorih sejne sobe družbe Oniks, Jese-
nice, Spodnji Plavž 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Tomaž Ramuš, za preštevalki
glasov in zapisnik Marina Gabrovšek in Jo-
žica Klinar.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Sve-
tina.

2. Obravnava letnega poročila družbe
Oniks, d.d. za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Oniks, d.d.,
Jesenice za leto 1998 skupaj z revizijskim
poročilom.

3. Delitev čistega dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta

1998 družbe Oniks, d.d., v višini
132,714.000 SIT se ne razdeli in ostane
kot nerazporejen dobiček poslovnega leta.

Iz nerazporejenega dobička leta 1996 in
pripadajoče revalorizacije se razdeli
46,237.452 SIT:

- za plačilo dividend: 42,945.800 SIT,
- za udeležbo na dobiček upravi:

2,006.200 SIT,
- za udeležbo na dobičku članom nad-

zornega sveta: 1,285.452 SIT.
- izplačilo dividend (100 SIT bruto na

delnico) 42,945.800 SIT (iz nerazporeje-
nega dobička leta 1996 in pripadajočo re-
valorizacijo do 31. 12. 1998);

- nagrada upravi kot udeležba na dobič-
ku iz naslova nerazporejenega dobička pre-
teklih let znaša:

- v obliki opcij, izraženih v skupnem
številu 1300 navadnih imenskih delnic, izra-
čunanih po povprečni nabavni ceni s pripa-
dajočo revalorizacijo do dne 30. 6. 1999 v
višini 774 SIT na delnico iz lastnih delnic;
izvršitev opcije je v roku 30 dni po izteku
mandata;

- in v denarju v bruto znesku
1,000.000 SIT;

- nagrada nadzornemu svetu kot udelež-
ba na dobičku iz naslova nerazporejenega
dobička preteklih let znaša:

- v obliki opcij, izraženih v skupnem
številu 498 navadnih imenskih delnic, izra-
čunanih po povprečni nabavni ceni s pripa-
dajočo revalorizacijo do dne 30. 6. 1999 v
višini 774 SIT za delnico iz lastnih delnic;
izvršitev opcije je v roku 30 dni po izteku
mandata;

- in v denarju v bruto znesku
900.000 SIT.

Dividende in nagrade se izplačajo v 60.
dneh od dneva skupščine, po zadnjem sta-
nju izpisa delniške knjige na KDD pred
skupščino.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: glede na to, da je nad-

zornemu svetu iztekel mandat, se v nadzor-
ni svet izvolijo:

- Tomaž Ramuš,
- Don Schöffmann,
- Branko Noč.
Za predstavnika zaposlenih v nadzornem

svetu se potrdita:
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- Jože Gračnar,
- Matjaž Dolenec.
Sejnina za predsednika znaša 60.000

SIT, za podpredsednika 40.000 SIT ter za
člane po 25.000 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko hišo In revizija za pregled poslovanja
družbe Oniks, d.d., njenih odvisnih družb
ter konsolidirane bilance za leto 1999.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Oniks, d.d., Jesenice, v sobi št. 5,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen če ne bodo v nasprotju
z določili 2. in 3. odstavka 288. člena zako-
na o gospodarksih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da zaradi predhodnih or-
ganizacijskih in tehničnih priprav skupščine
upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-
ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udelež-
bo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov ter
prevzamejo glasovalne lističe.

Navodila za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejmejo z navadno ve-
čino oddanih glasov.

Pravico do glasovanja imajo delničarji
oziroma pooblaščenci, evidentirani na zad-
njem izpisu delniške knjige na KDD pred
skupščino.

Glasuje se na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks, d.d.
uprava družbe

Št. 1057 Ob-10752
Uprava družbe Investbiro Koper, d.d.

sklicuje

4. zasedanje supščine
družbe Investbiro Koper, d.d.,

ki bo dne 4. 10. 1999 ob 16.30 na
upravi družbe v Kopru, Trg Brolo 12 z na-
slednjim dnevnim redom.

1. Imenovanje delovnega predsedstva in
potrditev notarja.

Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija in notar-
ka.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine.

3. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem revizorske hiše za leto 1998.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
o poslovanju v letu 1998 v naslednjih po-
stavkah kot jih izkazuje revidiran izkaz stanja
na dan 31. 12. 1998:

stalna sredstva: 115,940.000 SIT,
gibljiva sredstva: 171,080.000 SIT,
skupaj aktiva: 287,020.000 SIT,
kapital: 203,224.000 SIT,
dolgoročne rezervacije: 413.000 SIT,
kratkoročne obveznosti: 83,383.000 SIT,
skupaj pasiva: 287,020.000 SIT.
4. Predlog kritja izgube.
Predlog sklepa: prenesena izguba iz pre-

teklih let v višini 9,424.138,61 SIT in izgu-
ba tekočega poslovnega leta v višini
68,945.028,37 SIT se pokrije:

- v breme rezerv v višini: 25,000.000
SIT,

- v breme revalorizacijskih popravkov re-
zerv v višini: 25,508.112,89 SIT,

- v breme revalorizacijskih popravkov ka-
pitala v višini: 27,861.054,09 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leto 1999 se imenuje revizij-
ska družba ITEO Revizija.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: umakne se 4.420 del-
nic v nominalni vrednosti 10.000 SIT za eno
delnico. Osnovni kapital družbe znaša po
umiku delnic 55,800.000 SIT. Za razliko
med prodajo in nominalno vrednostjo se
zmanjša revalorizacijski popravek kapitala.

Osnovni kapital se zmanjša:
- ker je kapital previsok glede na obseg

poslovanja,
- zaradi izravnave nižje vrednosti premo-

ženja.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta družbe Investbiro Koper, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta družbe Investbiro
Koper, d.d. s čistopisom po predlogu.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov pod točkami 1., 2., 3.,

4., 6., in 7. predlagata uprava in nadzorni
svet, predlog sklepa pod točko 5. predlaga
nadzorni svet.

Gradivo s predlogom sprememb in do-
polnitev statuta za zasedanje skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe vsak delovni dan od 8. do 13. ure
po objavi tega sklica v Uradnem listu Re-
publike Slovenije do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki so vpisani v del-
niško knjigo najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu v dvorano.

 Delničar je dolžan pisno prijaviti upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi pred zaseda-
njem skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 17.30 v istem pro-
storu. Takrat bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Investbiro Koper, d.d.
uprava družbe

direktor:
Mag. Ladislav Alič, univ. dipl. inž. str.

Ob-10754
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Projektivni biro Velenje d.d., Prešer-
nova 8, Velenje sklicuje, direktor družbe

skupščino
delniške družbe Projektivni biro

Velenje, d.d., Prešernova 8, Velenje,

ki bo 5. oktobra 1999 na sedežu druž-
be, Projektivni biro Velenje, Prešernova 8
ob 14. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Jože Vrečko, za preštevalca glasov se
izvolita Majda Fučik in Sabina Ramšak. Se-
jo bo spremljal vabljeni notar Janez Mlakar,
ki bo sestavil zapisnik skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta

1998 v znesku 11,131.417,37 SIT se po
predlogu direktorja ter mnenju nadzornega
sveta nameni v celoti za pokrivanje izgube
družbe za leto 1993.

4. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: odpokličeta se člana
Nadzornega sveta Nataša Mahne in Matjaž
Potočnik. V nadzorni svet se namesto od-
poklicanih članov nadzornega sveta z man-
datom do izteka mandata sedanjemu Nad-
zornemu svetu imenujeta Jože Mermal in
Božidar Limpel.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled v

tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od
11. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo imetniki delnic, ki so vpisane v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaš-
čenci ali zastopniki vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja skupš-
čine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
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novno zasedanje eno uro kasneje v istem
prostoru. Skupščina bo takrat ponovno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Projektni biro Velenje, d.d., Velenje,
direktor družbe: Janez Božič

Št. 2281/99 Ob-10764
Uprava delniške družbe Elektro Ljublja-

na, javno podjetje za distribucijo električne
energije, Ljubljana, Slovenska 58 na podla-
gi 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah in 39. člena statuta družbe sklicuje

3. redno skupščino
Elektro Ljubljana d. d.

ki bo v torek, dne 5. 10. 1999 ob 13.
uri v sejni sobi uprave družbe v Ljubljani,
Slovenska c. 58/I, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev organov skupščine.

Uprava družbe predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina ugotav-
lja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli Franca Kokalja za pred-
sednika in komisijo za izvedbo glasovanja v
sestavi Vida Šturm, predsednica ter Irena
Gačnik in Nataša Škerjanec kot članici.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar An-
drej Škrk.

2. Odpoklic članice nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini delni-

čarjev, da sprejme sklep: skupščina delni-
čarjev odpokliče članico nadzornega sveta
Ireno Dobravc Tatalovič. Sklep o odpoklicu
stopi v veljavo takoj po sprejemu.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini delni-

čarjev, da sprejme sklep: skupščina delni-
čarjev izvoli dr. Roberta Goloba za člana
nadzornega sveta javnega podjetja Elektro
Ljubljana, d. d.. Sklep o izvolitvi stopi v ve-
ljavo takoj po sprejemu sklepa.

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 ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc 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 skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

direktor:
Ludvig Sotošek, univ. dipl. ekon.

Št. 93/99 Ob-10966
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana in 11.
člena poslovnika o delu skupščine, vabim
delničarje na

sejo skupščine
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 6. oktobra 1999 ob 18.

uri, v dvorani SOP Novoline, Litijska cesta
51 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave – di-

rektorja delniške družbe se izvolijo delovni
organi skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe Avtohiša
Claas, d.d., Ljubljana, za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sprejme letno poročilo o poslovanju
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljub-
ljana, v letu 1998.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sprejme sklep o delitvi dobička, ki je
ugotovljen v računovodskih izkazih za po-
slovno leto 1998 in delitvi nerazporejenega
dobička iz preteklih let.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta se za revizorja za leto 1999 imenu-
je družbo IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Lin-
hartova 1.

Popolno gradivo za skupščino je od skli-
ca dalje na vpogled vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem na sedežu druž-
be. Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in pra-
vico do uresničevanja glasovalne pravice
na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najka-
sneje v ponedeljek, 4. 10. 1999 do 14.
ure, na sedežu, osebno ali preko svojega
pooblaščenca prijavili svojo udeležbo na
skupščini.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim sklepom, o
katerih naj bi odločala skupščina, pošljejo
upravi –direktorju družbe najkasneje v roku
7 dni od objave sklica skupščine v Urad-
nem listu RS.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 19.30, v dvo-
rani SOP Novoline, Litijska c. 51, Ljubljana.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana
glavni direktor: Pavel Prebil

Razne objave

Ob-10902
Stanovanjski sklad občina Celje, Trg

celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občina Celje o pro-
daji poslovnih prostorov, last Mestne obči-
ne Celje objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
1. Predmet prodaje je:
1.1. Stavba “stara osnovna šola Ljubeč-

na”, Leskovec 15, Celje v izmeri 567,37
m2 poslovnih površin, z dvema stanovanje-
ma v izmeri 157,10 m2, garažo v izmeri 53
m2 in funkcionalnim zemljiščen v izmeri prib-
ližno 1600 m2.

Izklicna cena je 52,000.000 SIT.
1.2. Del poslovnega večnamenskega

objekta Gaberje, Kidričeva 6, Celje, v skup-
ni izmeri 1563,90 m2 poslovnih površin (za
prodajalno in skladiščenje) in funkcional-
nim zemljiščem v izmeri 1588 m2.

Izklicna cena je 215,569.456 SIT.
Nepremičnina pod 1.2 je obremenjena

z najemnim razmerjem. Najemnik ima ob
izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno
pravico, pri čemer se upoštevajo njegova
vlaganja v poslovne prostore.

Prodajali bodo po načelu “videno - kup-
ljeno”.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranje po-
nudb).

Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije, in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež
v Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponuje-
ni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma originalni izpisek iz sodnega re-
gistra, s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji, in potrdilo o
plačani varščini. Ponudbi je potrebno pri-
ložiti tudi dokazilo o plačilu davkov in pris-
pevkov. V primeru, da je ponudnik na-
jemnik kateregakoli poslovnega prostora
ali stanovanja, last Mestne občine Celje
ali Stanovanjskega sklada občine Celje,
mora ponudbi priložiti dokazilo o plača-
nih obveznostih iz naslova najemnega raz-
merja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no ali vročiti osebno na naslov Stanovanjski
sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje v zapečateni kuverti z oznako “Po-
nudba za nakup stavbe - Stara osnovna
šola Ljubečna” oziroma “Ponudba za na-
kup dela stavbe Gaberje”.

Rok za zbiranje ponudbe je do vključ-
no 17. 9. 1999. Vsak ponudnik mora pred
zaklučenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od najnižje pro-
dajne cene za žiro račun Mestne občine
Celje - proračun št. 50700-630-10105,
sklic na št. 00-10 pri varščini za “staro
osnovno šolo Ljubečna” in na št. 00-20
pri varščini za del objekta Gaberje. Plača-
na varščina bo izbranemu ponudniku vra-
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čunana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 5 dneh.

Odpiranje pisnih ponudb bo 20. 9. 1999
ob 11. uri na Stanovanjskem skladu občine
Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
ne bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po
odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki po-
nudi najvišjo ceno. Pri enaki ceni pa tisti,
ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kup-
nine.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok za
plačilo celotne kupnine pa je 8 dni od uve-
ljavitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Prometni davek in druge stroške v zvezi
z nakupom in prenosom lastništva plača ku-
pec.

Vse druge informacije se dobijo na zgo-
raj navedenem naslovu vsak dan od 8. do
11. ure, tel. 063/481-511, fax.:
063/481-512, kontaktni osebi: Arnuš Jan-
ko in Hren Tatjana. Ogled nepremičnin je
mogoč po dogovoru.

Stanovanjski sklad Občine Celje

Ob-10905
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celj-

skih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Celje o pro-
daji poslovnih prostorov, last Mestne obči-
ne Celje objavlja

prodajo poslovnih prostorov in garaž
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba).
1. Predmet prodaje so poslovni prostori

in garaže:
1.1. Na okopih 2c, Celje - poslovni pro-

stor za trgovinsko dejavnost v izmeri
60,83 m2, izklicna cena je 8,557.947 SIT,

1.2. Gosposka ulica 21, Celje - poslovni
prostor za storitveno dejavnost v izmeri
45,47 m2, izklicna cena je 5,980.797 SIT,

1.3. Gosposka ulica 18, Celje - poslovni
prostor za trgovinsko dejavnost v izmeri
44,10 m2, izklicna cena je 6,732.710 SIT,

1.4. Ul. bratov Vošnjakov 1, Celje - po-
slovni prostori za storitveno dejavnost v iz-
meri 36 m2, izklicna cena je 7,956.582
SIT,

1.5. Trnoveljska cesta 7, Celje - del
stavbe in sicer poslovni prostori za gostin-
sko dejavnost v izmeri 104,27 m2, klet v
izmeri 21 m2 in pripadajoče funkcionalno
zemljišče, izklicna cena je
15,884.507,55 SIT,

1.6. Na zelenici 6, Celje - garaža v izme-
ri 20,24 m2, izklicna cena 1,348.375 SIT,

1.7. Na zelenici 10, Celje - garaža v
izmeri 13,60 m2, izklicna cena 931.900
SIT.

Poslovni prostori so obremenjeni z na-
jemnim razmerjem za nedoločen čas.

Najemniki konkretnih poslovnih prosto-
rov in garaž imajo ob izpolnjevanju pogojev
dražbe predkupno pravico, pri čemer se
upoštevajo njihova vlaganja v poslovni pro-
stor.

 Prodajali bomo po načelu “videno - kup-
ljeno”.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki

so državljani Republike Slovenije, in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo poslovnega prostora in po-
nujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizično osebo ozi-
roma originalni izpisek iz sodnega registra,
s katerim pravna oseba izkaže sedež v Re-
publiki Sloveniji, in potrdilo o plačani varšči-
ni. Ponudbi je potrebno priložiti tudi dokazi-
lo o plačilu davkov in prispevkov. V primeru,
da je ponudnik najemnik kateregakoli po-
slovnega prostora ali stanovanja, last Mest-
ne občine Celje ali Stanovanjskega sklada
občine Celje, mora ponudbi priložiti potrdi-
lo o plačanih obveznostih iz naslova najem-
nega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no ali vročiti osebno na naslov Stanovanjski
sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako “Po-
nudba za nakup poslovnega prostora”. (Na-
pisati je potrebno, na kateri poslovni pro-
stor oziroma garažo se ponudba nanaša).

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
20. 9. 1999 do 12. ure. Vsak ponudnik
mora pred zaključenim rokom za oddajo po-
nudbe položiti varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na žiro račun Stanovanjskega
sklada občine Celje št. 50700-652-25505
z navedbo - plačilo varščine in oznako po-
slovnega prostora oziroma garaže. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračuna-
na v ceno, drugim pa bo brez obresti vrnje-
na v 5 dneh.

Odpiranje pisnih ponudb bo 22. 9. 1999
na Stanovanjskem skladu občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, Celje s pričetkom ob 15.
uri. Odpiranje ponudb za posamezne po-
slovne prostore in garaže bo potekalo po
vrstnem redu, po katerem so navedeni v
točki 1 tega razpisa.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno. O tem, kdo je najugodnejši
ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju
ponudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5
dneh po odpiranju.

Kupoprodajna pogodba se bo sklenila v
15 dneh po opravljeni dražbi, rok za plačilo
celotne kupnine je 8 dni od uveljavitve po-
godbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Prometni davek, cenitve nepremičnin in
druge stroške v zvezi z nakupom in preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije se dobijo na zgo-
raj navedenem naslovu vsak dan od 8. do
11. ure, tel. 063/481-511, fax.:
063/481-512, kontaktne osebe: Arnuš
Janko in Klukej Danica. Ogled poslovnih
prostorov je mogoč po dogovoru.

Stanovanjski sklad občine Celje

 Ob-10612
I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper,

Vojkovo nabrežje 32, Koper, preklicuje li-
cenco za opravljanje prevoza oseb v cest-
nem prometu za avtobus reg. št. KP
23-50A, ki jo je dne 23. 2. 1999 izdala
Gospodarska zbornica Slovenije.

Ob-10813
STC Celje, d.d., preklicuje štampiljko

pravokotne oblike z napisom STC Celje,
d.d., storitve, špedicija in trgovina, Kidri-
čeva 36, 3000 Celje, z znakom podjetja in
št. 06.

Ob-10817
Avtotreding, d.o.o., Pohorskega bata-

ljona 11, Slovenska Bistrica, preklicuje li-
stine o homologaciji tipa vozil, ki glasijo:
ORTHAUS – AF, d.o.o. – SLOVENSKA
BISTRICA z naslednjimi številkami: OPS
24: SI 000 279, OPS 24 G: SI 000
319.00, OPA-18 T: SI 000 327, OPA 24
JUMBO: SI 000 328, PKE-16: SI 000
404, OPA 18: SI 000 403, OPA 8 T: SI
000558.00, OPA 8: SI 000 579.00,
OPA-24 T: I 000 580.00.

Ob-10967
Chemo, d.d., Trgovsko in proizvodno

podjetje, d.d., Ljubljane, preklicuje štam-
piljko z naslednjo vsebino: CHEMO, d.d.,
LJUBLJANA 408.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

FeDOOR KRANJ, d.o.o., Tomažičeva 1,
Kranj, štampiljko pravokotne oblike, z vse-
bino: FeDOOR KRANJ d.o.o.
Tel./fax:064/475-200. gny-4872

Kamnik Bogdan s.p., Triglavska ulica 13,
Ljubljana, štampiljko z napisom Bogdan Ka-
mnik s.p. Triglavska ul. 13, Ljubljana Tel.:
061/348-272. gng-4915

REZILNIK D.O.O., Savska cesta 3, Lju-
bljana, štampiljko pravokotne oblike, z vse-
bino: REZILNIK gradbeno podjetje, d.o.o.
LJUBLJANA. gne-4867

Priglasitveni list

Jelovčan Pavel, Selo 27, Žirovnica, prig-
lasitveni list, opravilna št. 14-0382/94, iz-
dan dne 30. 5. 1994. gnx-4448

Kalan Andrej, Zbilje 35, Medvode, obrt-
no dovoljenje, št.
056541/4829/01-37/1997- odločba, iz-
dano dne 7.11.1997. gnp-4831

Luaček Snežana, Gradišče nad Pijavo
gorico 178, Škofljica, obrtno dovoljenje, št.
057081/3636/02-38/1996, izdano dne
5. 11. 1997 in odločbo o obrtnem dovolje-
nju. gnu-4776

Milač Miran, Župančičeva 4, Dob, prig-
lasitveni list, opravilna št. 6-369/94 - origi-
nal, izdan dne 13.7.1994. gnz-4621

Ponikvar Dolores, C. Prekomorskih bri-
gad 62/a, Šempeter pri Gorici, priglasitveni
list, opravilna št. 37-129/95. gnp-4681
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SALONIT ANHOVO, Vojkova 1, Anho-
vo, obrtno dovoljenje, št.
004784/3062/00-47/1995 in odločbo s
št. 004784/3062/00-37/1995 z dne
6.3.1995 naslovljeni na Salonit Anhovo vz-
drževanje d.o.o.. gnb-4795

Potne listine

Bednarik Peter, Ulica M. Kogoja 1/d, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
131812, izdala UE Nova Gorica. gnu-4876

Blatnik Aleš, Stranska vas 16, Žužem-
berk, potni list, št. BA 869561, izdala UE
Novo mesto. gnh-4889

Borštnar Zvonimir, Cesta talcev 54, Me-
dvode, potni list, št. AA 57083, izdala UE
Ljubljana. gnb-4870

Bubnič Vanja, Lokev 193 c, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 058808,
izdala UE Sežana. gne-4917

Ceroviku Sadete, Cvelelandska 29, Lju-
bljana, potni list, št. BA 845700, izdala UE
Ljubljana. gnr-4904

Cibic Damir, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 814356, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-4920

Cibic Jasmina, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 617510, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-4921

Cotič Marta, Rozmanova 64, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 336927, iz-
dala UE Koper. gnz-4471

Cotič Marta, Rozmanova 64, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 127314, izdala UE Koper. gnb-4470

Dacar Majda, Martinova pot 4, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. AA 275145, izda-
la UE Ljubljana. gnf-4716

Depoli Alenka, Cesta maršala Tita 89,
Jesenice, potni list, št. BA 178618, izdala
UE Jesenice. gnq-4455

Di Davide David, Ul. Ivana Rozmana 7,
Sežana, potni list, št. BA 539140, izdala
UE Sežana. gng-4490

Draženović Pavla, Jamova ulica 8, Ce-
lje, potni list, št. BA 91019, izdala UE Ce-
lje. gnu-4801

Drobnič Miroslav, Velike Bloke 44, Ce-
rknica, potni list, št. AA 998854, izdala UE
Cerknica. gnk-4636

Džafić Denis, Aljaževa 19, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 736283, izdala UE Ljublja-
na. gnr-4554

Fabjančič Martina, Petrovičeva 23, Lju-
bljana, potni list, št. AA 764538, izdala UE
Ljubljana. gnt-4627

Faganel Aleš, Cankarjeva 44, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 846427, izdala UE
Nova Gorica. gnm-4859

Fale Branko, Drapšinova ulica 26, Ce-
lje, potni list, št. AA 68198, izdala UE Ce-
lje. gny-4647

Felić Fikret, Linhartova c. 60, Ljublja-
na, potni list, št. AA 17121, izdala UE Lju-
bljana. gnu-4676

Felić Jasna, Linhartova c. 60, Ljublja-
na, potni list, št. BA 523136, izdala UE
Ljubljana. gnt-4677

Ferjančič Sebastjan, Šempas 91, Šem-
pas, potni list, št. BA 411173, izdala UE
Nova Gorica. gnk-4736

Gazibara Melisa, Pohorskega bataljona
10, Ljubljana, potni list, št. AA 061118,
izdala UE Ljubljana. gny-4422

Gjureč Janez, Kocjan 3, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. BA 116173, izdala
UE Gornja Radgona. gnl-4860

Grasch Ljubo, Jadranska 02, Ljubljana,
potni list, št. BA 845717, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-4911

Gregor Jasmina, Dekani 232, Dekani,
potni list, št. BA 490750, izdala UE Koper.
gnc-4469

Gregorič Ivan, Vrhloga 59, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 838611, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnd-4543

Hodak Milena, Polje c. XII/8, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. BA 886850, izdala
UE Ljubljana. gnj-4912

Horvat Eva, Prevoje pri Šentvidu 46,
Domžale, potni list, št. BA 318961, izdala
UE Domžale. gnu-4751

Hribar Alenka, Ulica Tuga Vidmarja 8,
Kranj, potni list, št. BA 594578, izdala UE
Kranj. gne-4467

Hudomalj Tomaž, Cesta Františka Foita
8, Velenje, potni list, št. BA 563958, izda-
la UE Velenje. gnr-4854

Ivanovič Cibic Dragica, Kuzmičeva 5,
Ljubljana, potni list, št. AA 170109, izdala
UE Ljubljana. gny-4922

Jančar Ivana, Lastomerci 6, Gornja Ra-
dgona, potni list, št. AA 223977, izdala UE
Gornja Radgona. gnx-4623

Jankovič Darko, Polje, C. VIII/2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 736180, izdala UE
Ljubljana. gnb-4570

Kastelic Dejan, Rašiška 3, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 43326, izdala UE Ljubljana.
gnx-4898

Keržič Mateja, Velnarjeva 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 294698, izdala UE
Ljubljana. gnc-4644

Knez Elvis, Ul. Franeta Marušiča 2, Izo-
la - Isola, potni list, št. AA 507879, izdala
UE Izola. gnd-4468

Kociper Ivan, Brodarska 8, Litija, potni
list, št. AA 36220, izdala UE Litija. gnj-4512

Komljanec Simona, Popov Arkadija
181, Novo Miloševo, ZRJ, preklic potnega
lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 70/99.
gnd-4568

Koncut Jernej, Dolenjska cesta 141/d,
Ljubljana, potni list, št. BA 454809, izdala
UE Ljubljana. gnd-4743

Korošec Polona, Pucova ulica 4, Celje,
potni list, št. BA 470753, izdala UE Celje.
gnv-4850

Kujavec Franjo, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, potni list, št. BA 187296, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-4616

Kušar Olga, Dunajska 229, Ljubljana,
potni list, št. BA 499057, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-4571

Kušar Tine, Dunajska 229, Ljubljana,
potni list, št. AA 767356, izdala UE Ljublja-
na. gny-4572

Lah Ana, Tbilisijska 42, Ljubljana, potni
list, št. BA 447921, izdala UE Ljubljana.
gnm-4484

Lavrič Vladimir, Beblerjev trg 8, Ljublja-
na, potni list, št. AA 2907, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-4664

Lončar Vido, Zalog pri Cerkljah 79, Ce-
rklje na Gorenjskem, potni list, št. BA
615978, izdala UE Kranj. gnv-4500

Lović Radmilka, Ulica 21. oktobra
19/b, Črnomelj, potni list, št. BA 891277,
izdala UE Črnomelj. gns-4478

Lukovec Janez, Rodik 23, Kozina, pot-
ni list, št. BA 425662, izdala UE Sežana.
gnz-4496

Malenšek Alojzij, Trška gora 58, Novo
mesto, potni list, št. BA 462672, izdala UE
Novo mesto. gnk-4861

Malešič Leopold, Prevalje pod Krimom
35, Preserje, potni list, št. AA 448563,
izdala UE Ljubljana. gnn-4508

Malešič Sabina, Prevalje pod Krimom
35, Preserje, potni list, št. AA 765676,
izdala UE Ljubljana. gnm-4509

Marić Cvijeta, Kvedrova 3, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 402147, izdala
UE Koper. gnv-4875

Maydeck Silva, Prešernova ulica 13,
Ptuj, potni list, št. BA 395286, izdalo MZZ
RS. gny-4497

Mikelj Urška, Tugomerjeva 10, Ljublja-
na, potni list, št. AA 245586, izdala UE
Ljubljana. gnb-4720

Mikuletič Boštjan, Bazoviška cesta 43,
Ilirska Bistrica, potni list, št. AA 865853,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnh-4464

Mučič Tadeja, Zg. Pirniče 43/c, Med-
vode, potni list, št. AA 58744, izdala UE
Ljubljana. gnp-4631

Muminović Dejan, Cesta talcev 8/c, Je-
senice, potni list, št. BA 727471, izdala
UE Jesenice. gno-4482

Novak Domen, Ul. padlih borcev 27a,
Ljubljana, potni list, št. BA 682414, izdala
UE Ljubljana. gnb-4670

Novak Ivanka, Križevci 205, Križevci pri
Ljutomeru, potni list, št. BA 383653, izda-
la UE Murska Sobota. gns-4778

Obradović Lidija, Ivanji Grad 2, Sežana,
potni list, št. AA 163325, izdala UE Seža-
na. gnh-4489

Omahen Vinko, Št. Jurij 96, Grosuplje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 70/99. gnh-4689

Oprčkal Špelca, Višnja vas 15 A, Voj-
nik, potni list, št. AA 750037, izdala UE
Celje. gnv-4775

Oprešnik Alojzij, Krajnčica 38, Šentjur,
potni list, št. AA 867175, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnp-4556

Pavlović Tomislav, Preglov trg 5, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 537719, izdala UE
Ljubljana. gnd-4893

Pečnik Viktor, B. Winterja 4, Slovenska
Bistrica, potni list, št. AA 939788, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnj-4787

Pelko Vladimir, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 829447, izdala UE Ljublja-
na. gnh-4739

Pešec Jože, Dobrava ob Krki 11, Krš-
ko, potni list, št. AA 850707, izdala UE
Krško. gng-4765

Pešič Aleš, Šempas 144, Šempas, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 73896, iz-
dala UE Nova Gorica. gnm-4734

Pirc Igor, Gržeča vas 2, Leskovec pri
Krškem, potni list, št. AA 850922, izdala
UE Krško. gnb-4545

Pojbič Mira, Gornji Petrovci 31, Petrov-
ci, potni list, št. BA 802792, izdala UE
Murska Sobota. gnp-4781

Popović Drago, Vojkova 85, Ljubljana,
potni list, št. BA 196560, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-4925
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Popović Drago, Vojkova cesta 85, Lju-
bljana, potni list, št. BA 196560, izdala UE
Ljubljana. gnu-4926

Porić Nijaz, Lojzke Štebijeve 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 601879, izdala UE
Ljubljana. gne-4617

Potočnik Miran, Ulica Moše Pijada 12,
Maribor, potni list, št. BA 872923, izdala
UE Maribor. gne-4742

Potočnik Nives, Ulica Sallaumines 9,
Trbovlje, potni list, št. AA 811064, izdala
UE Trbovlje. gnh-4539

Preradovič Sašo, Celovška 144, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 454441, izdala UE
Ljubljana. gnm-4834

Pretnar Matija, Na Brežini 23, Ljublja-
na-Črnuče, potni list, št. BA 588387, izda-
la UE Ljubljana. gnp-4610

Prinčič Vlasta, Prvačina 57 B, Dornbe-
rk, potni list, št. BA 711983, izdala UE
Nova Gorica. gno-4732

Pungartnik Stanko, Tomšičeva ulica 1,
Žalec, potni list, št. AA 666131, izdala UE
Žalec. gnl-4435

Racaj Rustem, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 885611, izdala UE
Ljubljana. gno-4682

Rizvić Alen, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, potni list, št. BA 738747, izdala UE
Ljubljana. gnc-4473

Rodošek Tatjana, Puhova 10, Ljublja-
na, potni list, št. AA 876811, izdala UE
Ljubljana. gnd-4643

Rosa Katja, Štefanova 15, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 859988, izdala UE Ljublja-
na. gng-4840

Rozman Andrej, Zgornji Brnik 127, Ce-
rklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
114765, izdala UE Kranj. gnr-4654

Rožaj Robert, Kozlovičeva 31, Koper -
Capodistria, preklic potnega lista, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 70/99. gnc-4594

Sahitaj Azem, Cesta Simona Blatnika 1,
Velenje, potni list, št. ZZ 5510, izdala UE
Velenje. gnc-4494

Seliškar Jernej, Žorgova 63, Ljublja-
na-Črnuče, potni list, št. AA 596331, izda-
la UE Ljubljana. gno-4882

Seliškar Luka, Žorgova 5+63, Ljublja-
na-Črnuče, potni list, št. BA 720334, izda-
la UE Ljubljana. gnn-4883

Seliškar Martina, Žorgova 63, Ljublja-
na-Črnuče, potni list, št. AA 596329, izda-
la UE Ljubljana. gnm-4884

Seliškar Urša, Žorgova 63, Ljubljana-Čr-
nuče, potni list, št. BA 636076, izdala UE
Ljubljana. gnl-4885

Senekovič Kristijan, Križajeva 2, Mari-
bor, potni list, št. BA 745286, izdala UE
Maribor. gnz-4646

Serenčeš Sanja, Polje c. V/5, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. BA 556448, izdala
UE Ljubljana. gnf-4916

Sergaš Miguel, Polje 10, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 18814,
izdala UE Izola. gnf-4641

Seručar Iztok, Loška 7, Litija, potni list,
št. AA 670415, izdala UE Litija. gnp-4881

Seručar Karmen, Loška 7, Litija, potni
list, št. BA 5779, izdala UE Litija. gnr-4879

Smolej Branko, Obirska 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 449106, izdala UE Ljublja-
na. gnp-4481

Stamenković Bernardka, Orašačka 13,
Mladenovac, potni list, št. BA 377784, iz-
dala UE Ljubljana. gnn-4908

Svetlič Stane, Žaucerjeva 24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 218637, izdala UE
Ljubljana. gnj-4762

Šabanović Gariz, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, potni list, št. AA 713539, izdala
UE Ljubljana. gnu-4551

Šantej Gregor, Glavni trg 14, Sevnica,
potni list, št. BA 851472, izdala UE Sevni-
ca. gnl-4810

Škabar Andi, Miren 82, Miren, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 8478, izdala UE
Nova Gorica. gnn-4733

Špacapan Ago, Komen 5f, Komen, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 104287, iz-
dala UE Sežana. gng-4565

Šumak Nataša, Cankarjeva ulica 8, Ra-
denci, potni list, št. BA 550101, izdala UE
Gornja Radgona. gno-4807

Šunjić Teo, Cesta na Markovec 31, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 141472, izdala UE Koper.
gne-4642

Šušmelj Matej, Prvačina 64, Dornberk,
potni list, št. BA 696372, izdala UE Nova
Gorica. gnj-4737

Tivadar Tadej, Tešanovci 56a, Morav-
ske Toplice, potni list, št. BA 459987, iz-
dala UE Murska Sobota. gnr-4804

Tomšič Bojan, Zlato polje 3/c, Kranj,
potni list, št. AA 707350, izdala UE Kranj.
gnl-4635

Vrzel Marjana, Cankarjeva ulica 8, Ra-
denci, potni list, št. AA 519958, izdala UE
Gornja Radgonja. gnk-4811

Zadnik Boštjan, Cesta Jožeta Krajca 8,
Rakek, potni list, št. AA 885990, izdala UE
Cerknica. gne-4567

Zagoričnik Jernej, Dobrteša vas 54/a,
Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št.
AA 71567, izdala UE Žalec. gnj-4487

Zalar Klavdijo, Stara cesta 12/a, Ra-
kek, potni list, št. BA 175255, izdala UE
Cerknica. gnt-4552

Zećiri Gajur, Panonska ulica 21, Beltin-
ci, potni list, št. AA 558700, izdala UE
Murska Sobota. gnx-4498

Zupančič Gordana, Trubarjeva ulica 54,
Celje, potni list, št. BA 126341, izdala UE
Celje. gnb-4845

Osebne izkaznice

Brecl Stanislav, Brdce nad Dobrno 2,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 158514.
gnw-4549

Brumec Tomislav, Sp. Grušovje 10, Še-
mpeter v Savinjski dolini, osebno izkazni-
co, št. 197409. gnx-4748

Bukovec Anita, Nova pot 66, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 239594.
gnc-4919

Ćerimagić Genan, Smetanova ulica 36,
Maribor, osebno izkaznico, št. AH 7000 -
za tujca, izdala UE Maribor. gnw-4649

Fuchs Alojz, Podvasca 27, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 87777. gnl-4735

Hergan Peter, Travniška 4, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 145272.
gnk-4761

Kirar Janez, Stara Bučka 25, Škocjan,
osebno izkaznico, št. 160190. gnn-4633

Klakočer Peter, Bistrica 7, Lesično,
osebno izkaznico, št. 82108. gnl-4760

Kramar Marija, Virje 18, Tržič, osebno
izkaznico, št. 237119. gnx-4773

Kržan Martin, Kolajbova 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 73999. gnw-4724

Malešič Leopold, Prevalje pod Krimom
35, Preserje, osebno izkaznico, št.
124559. gno-4507

Mamič Sabina, Cesta brigad 26, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 26181.
gnm-4609

Manfreda Justina, Poljubinj 86, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 143581. gnw-4874

Mlekuž Terezija, Kot 4, Bovec, osebno
izkaznico, št. 120892. gnk-4611

Nastran Vilislav, Kočevska cesta 1, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 191037.
gnm-4909

Novak Vika, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 90404.
gnt-4502

Nrecaj Šake, Cankarjeva 8, Logatec,
osebno izkaznico, št. 148959. gnx-4573

Ogrinc Frančiška, Mucherjeva 10, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 101112.
gng-4540

Perko Vojko, Preska 15, Tržič, osebno
izkaznico, št. 168809. gny-4472

Peterlin Jernej, Pod lipami 76, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 196676.
gne-4842

Popadić Nikola, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 168695.
gnc-4744

Praznik Zdravko Franjo, Klinetova 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 202343.
gnn-4783

Preradović Sašo, Celovška 144, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 110350.
gnn-4833

Ramadani Rukije, Župančičeva 6, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 199494.
gnh-4639

Ribnikar Mara, Celovška 127, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 111428.
gno-4457

Satler Alojzij, Šaleška cesta 2/c, Vele-
nje, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.68/99. gnw-4799

Seručar Karmen, Loška 7, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 223325. gns-4878

Stanovnik Tomaž, Reboljeva 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 6605. gnv-4900

Strasner Jelka, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 165857. gnl-4660

Strmšek Alojzija, Spodnji Jernej 9, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
48102. gnj-4562

Škerlak Antonija, Majšperk 54, Majšpe-
rk, osebno izkaznico, št. 13473.
gno-4857

Šulc Tina, Rozmanova ulica 2, Krško,
osebno izkaznico, št. 46104. gnd-4493

Šuler Brigita, Župelevec 20 A, Kapele,
osebno izkaznico, št. 93768. gnd-4768

Šuligoj Jelena, Miklošičeva ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 16289.
gnx-4548

Terčelj Erik, Kazlje 30/b, Dutovlje, ose-
bno izkaznico, št. 13597. gnp-4856

Tomažič Nives, Melinki 3, Kanal, oseb-
no izkaznico, št. 43251. gng-4640
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Treven Maja, Petkovec 38, Rovte, ose-
bno izkaznico, št. 40431. gnt-4477

Vozel Sylvester, Rožičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147284. gnw-4899

Žgur Marija, Šlandrova 9, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 6307. gnv-4550

Živković Petko, Vilharjeva ulica 7, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 214046.
gnh-4564

Žula Andrej, Veliki vrh 3, Cirkulane, ose-
bno izkaznico, št. 60209. gnn-4858

Vozniška dovoljenja

Aničič Nure, Podjavorškova 15, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 42085. gne-4492

Arnšek Damijan, Gimnazijska 15, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje. gnx-4523

Avbelj Ivica, Videm 5, Lukovica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1036443,
reg. št. 5570, izdala UE Domžale.
gnc-4544

Avdić Mirsad, Podvine 34, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
198270, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnx-4873

Aver Dragica, Loka 36, Črni Kal, vozni-
ško dovoljenje, št. 19838, izdala UE Ko-
per. gnw-4424

Avsec Armando, C. 19. oktobra 28,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9046, izdala UE Cerknica.
gnr-4458

Ažman Hugo, Miklošičeva cesta 16, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 842638, reg. št. 147395, izdala UE
Ljubljana. gns-4903

Bajc Gregor, Goli vrh 1, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16501.
gnm-4559

Bensa Matej, Vipolže 100, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnq-4430

Berdajs Alenka, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 244080, reg. št. 169971, izdala UE
Ljubljana. gns-4528

Bernardič Jože, Jakčeva ulica 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 35111, izdala UE Novo mesto.
gni-4863

Bezjak Igor, Placerovci 1/A, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
35409, izdala UE Ptuj. gni-4588

Bogatinov Davor, Cesta 1. maja 2, Je-
senice na Dolenjskem, vozniško dovolje-
nje, št. S 1267692, izdala UE Jesenice.
gnh-4818

Bogićević Radoslav, Podpeška cesta
362, Notranje Gorice, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 354363, reg. št.
1841, izdala UE Ljubljana. gnm-4434

Bokal Andrej, Jesenovo 42, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009150, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-4628

Borštnar Zvonimir, Cesta talcev 54, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 584457, reg. št. 70109, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-4869

Božič Stanislav, Volaričeva 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
3932, izdala UE Postojna. gne-4596

Brodej Olga, Stenica 357a, Vitanje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9980.
gnt-4777

Brodnik Marija-Adela, Celovška cesta
458, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 64166, reg. št. 182229, izdala
UE Ljubljana. gni-4663

Brumec Tomislav, Sp. Grušovje 10, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, št.
13839. gnb-4695

Bukovec Anita, Nova pot 66, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1042602, reg. št. 207060, izdala UE
Ljubljana. gnd-4918

Carta Patrick, Belvedere 2, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24426. gnx-4698

Cuder Samo, Kosovelova 5/b, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1233408, izda-
la UE Tolmin. gnh-4589

Čater Vinko, Liboje 17, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1309867, izdala UE Žalec. gnc-4569

Čevka Štefanija, Bistričica 9a, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3104, izdala UE Kamnik. gny-4547

Dervarič Dezider, Lemerje 17, Pucon-
ci, vozniško dovoljenje, št. 1844.
gne-4442

Dolenc Ana, C. Jaka Platiše 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286973, reg. št. 13042, izdala UE Kranj.
gnk-4461

Dolničar Urška, Ihanska 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219758, reg. št. 32844, izdala UE Dom-
žale. gnq-4630

Draksler Igor, Kidričeva c. 76, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7581, izdala UE Škofja Loka. gnt-4752

Dunaj Marjanca, Lukavci 34c, Križevci
pri Ljutomeru, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 15/98.
gni-4438

Erjavec Mira, Ul. Svobode 19, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
37609, izdala UE Ljubljana. gnl-4685

Faganel Aleš, Črniče 62, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Ajdovščina.
gnf-4816

Fale Branko, Drapšinova 26, Celje, vo-
zniško dovoljenje. gny-4622

Fidler Lorbek Gizela, Drešinja vas 5/a,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 832880, izdala UE Žalec.
gni-4488

Filipidis Simon, Gorenji potok 1, Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5675, izdala UE Kočevje. gnk-4686

Flis Sergej, Sv. Florjan 123, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15407, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-4892

Fortuna Matejka, Ravne 3, Polšnik, po-
trdilo o opravljenem CPP, št. 8821, izdala
UE Litija. gnq-4555

Gašperšič Bogdan, Valburga 8a, Smle-
dnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843042, reg. št. 156261, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-4771

Glavač Jurij, Maistrova 4, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21546, izdala UE Novo mesto.
gnq-4580

Gorca Štefan, Sallaumines 5, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8040,
izdala UE Trbovlje. gnq-4705

Goršič Janez, Mencingerjeva 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, reg. št. 9085, iz-
dala UE Celje. gnc-4769

Grandljič Marinka, Njegoševa cesta
6/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 766666, reg. št. 146048, iz-
dala UE Ljubljana. gng-4465

Gubanc Marija, Podbrezje 133, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807631, reg. št. 9574, izdala UE Kranj.
gnb-4595

Hajne Sašo, Vodnikova cesta 3, Bohi-
njska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26081. gnp-4431

Herman Danilo, Kotlje 1, Kotlje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 15124, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnj-4687

Hervol Anton, Bukošek 67, Brežice, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEF, reg. št.
3843, izdala UE Brežice. gnh-4914

Hever Jasmina, Škocijan 34/e, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44673. gnw-4699

Hirci Uroš, Gorica 14, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16541.
gny-4597

Horvat Danijel, Ulica 25. maja 1, Turni-
šče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13818, izdala UE Lendava. gnf-4766

Hrastar Suzana, Ig 89, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1077270, reg.
št. 203563, izdala UE Ljubljana.
gnh-4864

Hrdlička Tamara, Tolstojeva ulica 10a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927980, reg. št. 75691, izdala UE
Ljubljana. gnp-4756

Hribernik Igor, Cankarjeva 1, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6031,
izdala UE Tržič. gne-4817

Jakimova Sabina, Pivška 3, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13660,
izdala UE Postojna. gnw-4599

Jamnik Tinka, Ksovelova 1, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19202, izdala UE Koper. gnd-4443

Jančič Sonja, Ljubljanska cesta 88, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 701742, reg. št. 25044, izdala UE Do-
mžale. gns-4928

Jankovič Jasna, Bračičeva ul. 20, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8218, izdala UE Kočevje. gnd-4518

Jarc Rok, Tovarniška ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065516, reg. št. 210269, izdala UE Lju-
bljana. gni-4888

Javeršek Suzana, Rakovnik 23, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927419, reg. št. 131403, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-4728

Jerebič Boštjan, Morovci 75, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10702. gnk-4436

Jerič Tomaž, Zaloška cesta 170 B, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1192314, reg. št. 197394, izdala
UE Ljubljana. gni-4913

Jezeršek Simon, Partizanska 47, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 25750, izdala UE Škofja Loka.
gnn-4608
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Jug Karel, Brezje 1, Loče pri Poljča-
nah, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8522. gnl-4560

Kajdiž Karno, Puhova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
136094, reg. št. 143305, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-4718

Kamnik Melita, Triglavska ulica 13, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1234381, reg. št. 193301, izdala UE
Ljubljana. gnc-4894

Katona Marko, Bočevnica 34, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421685,
reg. št. 7537, izdala UE Tržič. gnw-4774

Kavrečič Majda, Hrib 13, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, št. 10682. gne-4517

Klančar Rok, Turjak 53, Turjak, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. S
12984665, reg. št. 204509, izdala UE
Ljubljana. gnx-4648

Klemenc Rajko, Opekarna 13/a, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2907, izdala UE Trbovlje. gnp-4706

Klemenčič Nataša, Gorjančeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192373, reg. št. 220066, izdala
UE Ljubljana. gnq-4755

Kličič Refik, Gorkijeva 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6454, izdala
UE Izola. gnb-4820

Kocbek Zlatko, Bučkovci 39, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1314, izdala UE Ljutomer. gny-4522

Kocjančič Franc, Imenje 23, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
85091, reg. št. 645, izdala UE Domžale.
gnv-4750

Koprek Miroslav-Nada, Založe 48, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SA
399686, izdala UE Žalec. gnq-4805

Korošec Bernarda, Pletovarje 16, Dra-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5931, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-4558

Koštomaj Sebastijan, Cesta na Roglo
17, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1311. gnk-4786

Kovačič Oliver, Brezje 12, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36009, izdala UE Novo mesto. gnz-4821

Kraker Danica, Sv. Vid 33a, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4570,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-4812

Krefelj Uroš, Bočna 74, Šmartno ob
Dreti, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8579, izdala UE Mozirje. gnv-4629

Križman Irena, Blatnik 9/b, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6973,
izdala UE Črnomelj. gnv-4475

Kukec Dušan, Pavlovci 21/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8322,
izdala UE Ormož. gnr-4429

Ledinek Borut, Tomšičeva 11, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7247, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-4427

Lepša Nina, Ulica bratov Komel 60 B,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1341442, reg. št. 204973,
izdala UE Ljubljana. gnm-4659

Lesjak Davorin, Valvazorjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24449.
gnb-4620

Lilik Matjaž, Trebinjska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.

S 597523, reg. št. 174098, izdala UE
Ljubljana. gnz-4546

Lipovac Dušan, Željne 52, Kočevje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10016,
izdala UE Kočevje. gns-4782

Lipovšek Janko, Stahovica 12a, Srpe-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13511, izdala UE Kamnik. gnv-4575

Logar Sonja, Ulica II. prekomorske bri-
gade 21/a, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 25931, izdala UE
Koper. gnh-4439

Lovše Mateja, Rosna pot 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769444, reg. št. 174649, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-4637

Majerič Primož, Grudnova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298542, reg. št. 226022, izdala UE Lju-
bljana. gnq-4905

Makovec Bruno-Boris, Stomaž 19, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 705025, izdala UE Ajdovščina.
gnf-4466

Malešič Leopold, Prevalje pod Krimom
35, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1363924, reg. št. 129763,
izdala UE Ljubljana. gnp-4506

Malešič Sabina, Prevalje pod Krimom
35, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 586782, reg. št. 193239, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-4505

Medved Danijela, Praproče pri Temeni-
ci 9, Šentvid pri Stični, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. 13929, izdala UE Grosup-
lje. gnh-4614

Merzdovnik Branko, Brda 12, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9309, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-4519

Meško Auguštin, Mlinska cesta 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5765, izdala UE Ptuj. gnm-4584

Meža Uroš, Kajuhova cesta 15, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14395, izdala UE Velenje. gnp-4656

Mihalič Vili, Kmečka 19, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, št. 43193.
gnu-4701

Mihelič Miran, Prigorica 95, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7039, izdala UE Ribnica. gnn-4433

Mikelj Urška, Pot na Fužine 35, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543591, reg. št. 175255, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-4719

Modrijan Niko, Koblarjeva ulica 13, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 240700, reg. št. 77275, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-4511

Naglič Trampuš Ema, Pokopališka ulica
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 264693, reg. št. 127675, iz-
dala UE Ljubljana. gnm-4809

Nikalai Avgust, Lozice 5, Podnanos, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1305783, reg. št. 10299. gnc-4444

Nikolič Aljoša, Liminjanska 4, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10342, izdala UE Piran. gnm-4684

Nikolić Dušan, Celovška cesta 108, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1214870, reg. št. 161182, izdala UE
Ljubljana. gnv-4425

Novak Vika, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321041, reg. št. 164749, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-4501

Oblak Natalija, Babno 4/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 45048.
gno-4757

Oprešnik Andrej, Graščinska c. 28, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25654, izdala UE Žalec. gnl-4785

Osrečki Primož, Klunova ulica 16, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 767299, reg. št. 162691, izdala UE
Ljubljana. gni-4463

Ozimek Edo, Hrastovica 15, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
401654, reg. št. 5416, izdala UE Trebnje.
gng-4715

Pajk Gregor, Otavice 34/a, Ribnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 8616, izda-
la UE Ribnica. gnj-4437

Perko Aleš, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103575, reg. št. 212902, izdala UE Lju-
bljana. gne-4542

Perko Vojko, Preska 15, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 7821.
gni-4813

Petelin Dragica, Lovšetova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 765936, reg. št. 54333, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-4426

Peterlin Jernej, Pod lipami 76, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1138545, reg. št. 206413, izdala UE Lju-
bljana. gnf-4841

Pevec Metod, Prvomajska ulica 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 630949, reg. št. 11818, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-4727

Pišotek Marko, Leskovec 25, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21105. gnz-4521

Popadić Nikola, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 998665, reg. št. 181771, izdala UE
Ljubljana. gnb-4745

Praznik Marija, Rimska cesta 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645010, reg. št. 72811, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-4819

Prinčič Edvard, Cankarjev 82, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gno-4582

Prinčič Jožefa, Kunaverjeva ulica 9, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1191630, reg. št. 27616, izdala UE
Ljubljana. gnj-4537

Pulko Marija, Dobrteša vas 16/l, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 1158, izdala UE Žalec.
gnm-4784

Pungartnik Stanko, Tomšičeva 1, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
675280, izdala UE Žalec. gng-4790

Pušnik Katjuša, Center 11, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11949, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-4749

Reven Urška, Dobravšce 4, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23914, izdala UE Škofja Loka.
gnc-4619

Robič Anton, Martina Krpana 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 71 / 3. 9. 1999 / Stran 4521

S 42253, reg. št. 28122, izdala UE Ljub-
ljana. gni-4738

Rodošek Tatjana, Puhova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 972773, reg. št. 144632, izdala UE
Ljubljana. gnb-4645

Rotovnik Miroslav, Gotovlje 45a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
903719, izdala UE Žalec. gnr-4483

Saleševič Esma, Kersnikova 11, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19043, izdala UE Grosuplje. gnf-4741

Simončič Rok, Resljeva cesta 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250071, reg. št. 223757, izdala UE Lju-
bljana. gno-4907

Smolej Karolina, Grize 3, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17768, izdala UE Grosuplje. gni-4538

Snoj Janez, Pot sodarjev 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544681, reg. št. 176367, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-4418

Starčič Boštjan, Mezgovci ob Pesnici
29a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 34644, izdala UE Ptuj.
gnn-4683

Stepančič Lilijana, Ziherlova ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 421494, reg. št. 23533, izdala UE Kra-
nj. gnp-4731

Sterle Radovana, Kozarišče 85b, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3009, izdala UE Cerknica. gnx-4423

Sterle Tomaž, Markovec 9/c, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1108768, reg. št. 6564, izdala UE
Cerknica. gnd-4843

Strmšek Alojzija, Spodnji Jernej 9, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12316. gni-4563

Suljkanović Omer, Lukavica dio, Rije-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341019, reg. št. 228421, izdala UE Lju-
bljana. gnw-4674

Svetlič Stanislav, Žaucerjeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025727, reg. št. 49304, izdala UE
Ljubljana. gne-4792

Šarc Darinka, Britof 221/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 271303,
reg. št. 13286, izdala UE Kranj. gnx-4702

Šauperl Alenka, Ul. Vena Pilona 12, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8025, izdala UE Koper.
gnn-4658

Šelekar Marko, Ul. bratov Vošnjakov
12, Celje, vozniško dovoljenje, št. 7123.
gns-4803

Šetina Božo, Kotlje 206, Kotlje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGF, reg. št. 473, izda-
la UE Ravne. gnn-4583

Škrabec Blaž, Ig 414, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 1105893, reg.
št. 161623, izdala UE Ljubljana. gng-4740

Škrilec Jožef, Šalovci 195/a, Šalovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 30392.
gnl-4585

Šticl Alenka, Mladinska 24/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 16587.
gnp-4606

Šturm Robert, Stara Oselica 66, Sovo-
denj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 18330, izdala UE Škofja Loka.
gnd-4668

Šubic Zdenka, Peričeva ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11832, izdala UE Grosuplje. gnp-4456

Tomažič Ivan, Pušenci 44 a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 5423, izdala UE Ormož. gny-4822

Tomić Tihomir, Kozjanskega odreda 9,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2194, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnf-4566

Topličar Katarina, Polje cesta VI 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 687544, reg. št. 31044, izdala UE Ljub-
ljana. gny-4747

Trbojevič Nikola, Ljubljanska 54, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 1215. gnv-4625

Trošt Silvester, Bazoviška 8, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
579471, reg. št. 2370, izdala UE Ajdovš-
čina. gns-4428

Trškan Jože, Studenc 18, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
483409, reg. št. 51916, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-4868

Umnik Polona, Cesta v Podboršt 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890825, reg. št. 175700, izdala UE
Ljubljana. gnu-4651

Verhovec Petra, Rožna dolina, C.
VII/16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1252005, reg. št. 224681,
izdala UE Ljubljana. gnu-4476

Vidic Srečko, Marijina vas 13, Jurkloš-
ter, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7725, izdala UE UE Laško. gnb-4624

Vinčec Renata, Črtomirova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193340, reg. št. 216689, izdala
UE Ljubljana. gne-4871

Virtič Vinko, Koroška 2, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
894, izdala UE Slovenj Gradec. gnd-4693

Vodičar Breda, Trubarjeva 53/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12343.
gnx-4848

Vogrin Stanislav, Sp. Ivanjci 5/a, Spod-
nji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 4170, izdala UE Gornja Radgona.
gno-4432

Vuga Andrej, Kolačno 10, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje. gnk-4561

Vugrinec Primož, Kobilje 64, Kobilje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9814, izdala UE Lendava. gns-4653

Zadnikar Tomaž, Trinkova ulica 90, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 841550, reg. št. 158395, izdala UE
Ljubljana. gnh-4764

Zagoričnik Jernej, Dobrteša vas 54/a,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. 10082, izdala
UE Žalec. gnk-4486

Zavišek Zvezdana, Peruzzijeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106071, reg. št. 212275, izdala
UE Ljubljana. gns-4753

Zdovc Anja, Šmartno 113, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje.
gni-4688

Zdovc Marijan, Šmartno 113, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7593, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-4692

Ziherl Valentin, Sp. Bitnje 97, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

523351, reg. št. 9345, izdala UE Kranj.
gnr-4704

Zinrajh Vojko, Brezno 75, Podvelka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5205,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnt-4652

Žafran Jože, Šentrupert 3, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5136,
izdala UE Laško. gnr-4754

Žičavec Tomaž, Cesta na polju 18, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10936, izdala UE Vrhnika. gnx-4673

Zavarovalne police

Čebular Tomaž, Poljanska 17, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 511156, izdala
zavarovalnica Tilia. gnl-4485

Duvnjak Tade, Gosposvetska 28, Mari-
bor, zavarovalno polico, št.
00101200001, izdala zavarovalnica Slo-
venica filiala Maribor. gng-4815

Hude Jasna, Dušanova 5, Maribor, za-
varovalno polico, št. 00101229542, izda-
la zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnh-4814

Ivankovič Filip, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO
001012267891, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gny-4672

Kelc Valetin, Ljubljanska 27 A, Maribor,
zavarovalno polico. gnr-4829

Pršič Maja, Mlaška cesta 82, Kranj, za-
varovalno polico, št. 675258. gnv-4825

Tusek Klemen, Na plavžu 23, Železniki,
zavarovalno polico, št. 0638026. gnw-4824

Vodušek Valerija, Hrenova 17, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 648318, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-4503

Vuzem Drago, Lucova 35, Petrovci, za-
varovalno polico, št. 559152. gnt-4802

Spričevala

Abdić Jasmin, Ul. 21. oktobra 4, Črno-
melj, spričevalo 8. razreda, izdano leta
1996. gnq-4780

Banfi Gregor, Jemčeva 29, Trzin, spri-
čevalo 1. letnika Ekonomske šole Rudolfa
Maistra Kamnik. gnl-4835

Beltran Zlatica, Zavetiška ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Ljubljana Vič, izdano
leta 1976, izdano na ime Demšar Zlatica.
gnn-4808

Benčina Janez, Polje 17, Ljubljana, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gostin-
ske šole, izdano leta 1969. gnk-4661

Berčič Martina, Zaloška cesta 212, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljana, izdano leta 1992
in 1993. gnt-4852

Bitežnik Hilda, Šarhova ulica 2, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Obrtne torbar-
ske šole, izdano leta 1957, izdano na ime
Šarlah Hilda. gnj-4862

Bjedov Milena, Celovška cesta 53, Lju-
bljana, diplomo št. 01/2944/75, izdana
1.4.1975 na Višji upravni šoli v Mariboru.
gns-4832
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Božič Romana, Dolenjska cesta 58, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Boris Kid-
rič, izdano leta 1989. gnf-4666

Bratož Nina, Srednja Kanomlja 20, Spo-
dnja Idrija, indeks. gnj-4612

Butkovič Irma, Trg borcev 2, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o končanem šola-
nju, šolsko leto 1987/88. gnz-4721

Cernjak Sebastjan Boštjan, Gotska uli-
ca 9, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole za elektrotehniko in računalništvo
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnf-4541

Cetin Ana-Marija, Mostec 13, Dobova,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, iz-
dano leta 1998. gng-4419

Cetin Tadeja, Mostec 13, Dobova, spri-
čevalo 2. letnik Gimnazije Brežice, izdano
leta 1999. gnj-4420

Cvetić Suzana, Sodna vas 9, Pristava
pri Mestinju, spričevalo 2., 3., 4. letnika in
zaključno spričevalo Gimnazije center v Ce-
lju. gnv-4800

Cvjetković Radijana, Seidlova cesta 24,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika.
gnv-4725

Čosić Nurdin, Teočak, BIH, spričevalo
o zakjučnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnf-4516

Čujovič Miloš, Nazorjeva 2, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole.
gnz-4846

Debeljak Andreja, Hotovlja 11, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo 1. letnika PTT
SŠC Ljubljana, izdano leta 1992. gnj-4587

Dejanovič Nikolina, Pibernikova 2, Ka-
mnik, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
1995. gnq-4680

Delič Tina, Glavni trg 1, Mengeš, spri-
čevalo 3. letnika Trgovske akademije v Lju-
bljani, izdano leta 1998. gns-4678

Ereiz Ivo, Pot 27. julija 3, Kamnik, spri-
čevalo Poklicne kovinarske šole v Domža-
lah, izdano leta 1983. gnb-4520

Falatov Uroš, Cesta na Markovec 57,
Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda
OŠ Antona Ukmarja, izdano leta 1994.
gnr-4729

Flis Nataša, Laška vas 63, Štore, spri-
čevalo 3. in 4. letnika. gnb-4495

Flisar Dušan, Strossmayerjeva 32, Ma-
ribor, indeks, št. 41970229, izdala Medi-
cinska fakulteta leto izdaje 1997.
gnw-4499

Frančeškin Mavricij, Opatje selo 7, Mi-
ren, spričevalo o zakjučnem izpitu Trgov-
ske šole, izdano leta 1995. gnd-4847

Germčer Edmund, Pečice 8, Podsre-
da, spričevalo o zakjučnem izpitu Ekonom-
ske šole. gnk-4836

Golubič Goran, Nad mlini 50, Novo me-
sto, spričevalo o končani OŠ, št. 118/98.
gnj-4712

Golubović Derviš, Goluboviči, BIH, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje gradbe-
ne šole, izdano leta 1977, 1978 in 1979.
gnq-4480

Gomilšček Aleksandra, Smast 38, Ko-
barid, spričevalo 2. letnika Srednje teksti-
lne šole. gnf-4591

Gorenc Andrej, Ljubljanska cesta 57,
Novo mesto, spričevalo o zakjučnem izpitu
Centra srednjih šol v Novem mestu, izdano
leta 1993. gnz-4446

Grimšič Matjaž, Molkov trg 6, Borovni-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika Tehiške elek-
tro šole, izdano leta 1973 in 1975.
gnj-4662

Hafner Bogomil, Dolenjska cesta 446
A, Škofljica, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Moste, izdano leta 1964.
gnh-4714

Hausman Jožef, Kajuhova 12, Bled, sp-
ričevalo Gozdarske šole v Postojni, izdano
leta 1970. gnk-4711

Hobacher Sabina, Pesnica 44, Pesnica
pri Mariboru, diplomo št. 7836, izdala Vi-
soka ekonomska komercialna šola v Mari-
boru leta 1986. gne-4421

Hren Peter, Stranice 117/a, Stranice,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole, smer zdravstveni tehnik, izdano leta
1999. gnu-4526

Hrup Maja, Krtince 26, Podplat, letno
spričevalo 1. letnika, poklic optik.
gnn-4533

Hvastija Ajda, Okiškega ulica 17, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 1999. gnr-4504

Iličić Paolo, Kidričeva 20, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o končanem razredu
OŠ.. gng-4590

Iličić Paolo, Kidričeva 20, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o izpolnjeni osnovnošol-
ski obveznosti. gne-4592

Jerin Matias, Vojkova 4, Celje, spriče-
valo. gny-4797

Kadivnik Klemen, Rojska cesta 29, Do-
mžale, spričevalo o končani OŠ Domžale.
gno-4707

Kamušič Poplatnik Gregor, Prešernova
cesta 9, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Aš-
kerševe gimnazije, izdano leta 1998.
gnz-4746

Kavčič Emilija, Ljubljanska cesta 16,
Radovljica, diplomo Srednje šole za raču-
nalništvo, izdana 1985 na ime Petrič Emili-
ja. gnl-4460

Kebelj Mojca, Valantinčevo 6, Novo me-
sto, spričevalo o zakjučnem izpitu Trgov-
ske šole v Novem mestu, izdano leta 1991,
izdano na ime Simič Mojca. gnf-4791

Kikelj Brigita, Pečine 54, Slap ob Idrij-
ci, spričevalo 1. letnika Gostinske šole,
izdano leta 1996. gnd-4593

Kobal Marko, Dobravlje 14 a, Sežana,
spričevalo Srednje poslovne šole, šolsko
leto 1997/98. gni-4713

Kolman Zlatko, Gregorčičeva 10, Tol-
min, letno spričevalo 1. letnika Poklicne
gostinske šole Milana Majcna v Ljubljani,
izdano leta 1978. gnt-4452

Končina Danica, Malo Trebeljevo 57,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskar-
ja Kovačiča, izdano leta 1970, izdano na
ime Tavčar Danica. gng-4615

Koren Bernarda, Lipovci 203, Beltinci,
zaključno spričevalo Gimnazije Juša Kra-
marja Murska Sobota, izdano leta 1981,
na ime Maučec Bernarda. gni-4838

Koren Nada, Dovje 91, Mojstrana, za-
ključno spričevalo Poklicne šole oblačilnih
strok Višnja gora, izdano leta 1971..
gnn-4708

Korenjak Klemen, Predoslje 85a, Kra-
nj, spričevalo 3. letnik Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1996. gnc-4844

Kosmatin Boris, Turnše 34, Dob, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske

in usnjarske šole Domžale, izdano leta
1992 in 1993. gnw-4574

Košec Ana, Pucova 2, Celje, spričevalo
o zakjučnem izpitu Srednje medicinske
šole v Celju, izdano leta 1999. gnw-4524

Kotnik Zdenka, Ulica Gubčeve brigade
44, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpi-
tu Gimnazije v Novem mestu, izdano leta
1967. gny-4576

Kozič Milenkovič Mirjam, I. Suliča 8/b,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika
in maturitetno spričevalo gimnazije, izdano
leta 1976, izdano na ime Kozič Mirjam.
gnh-4514

Krajnc Boris, Mandrge 10, Logatec, sp-
ričevalo o končani OŠ 8. talcev v Logatcu,
izdano leta 1982. gni-4613

Kraševec Sebastjan, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1996 in 1997. gnf-4891

Kreft Boštjan, Meline 5, Spodnja Idrija,
indeks, izdala Srednja gradbena in ekono-
mska šola v Ljubljani. gng-4665

Kučan Ambrožič Nataša, Gradnikova
79, Radovljica, spričevalo. gnc-4694

Kumar Niko, Stranska pot 20, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole tehnićnih strok Litostroj, izdano leta
1991. gnx-4598

Kurent Leon, Cesta II grupe odredov
51, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Bežigrad, izdano leta 1996.
gnd-4618

Lovše Jan, Celjska 37, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. razreda OŠ Mirana Jarca v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnk-4536

Marcola Tjaša, Cankarjeva 1, Tržič, sp-
ričevalo Vzgojiteljske šole, izdano leta
1999. gnq-4855

Marinčič Miran, Pod nasipom 6, Pivka,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Postoj-
na, poklic avtoklepar. gnv-4600

Maroševič David, Triglavska 51, Mojst-
rana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jese-
nice. gnj-4837

Mašić Danila, Spodnja Senica 16/b,
Medvode, indeks, izdala Pravna fakulteta
leto izdaje 1996. gnr-4479

Meglič Gregor, Paloviče 10, Tržič, spri-
čevalo o končani OŠ Bistrica, šolsko leto
1998/1999. gnv-4700

Mejan Sara, Sejmiška ulica 27, Domža-
le, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežig-
rad, izdano leta 1983, izdano na ime Mihič
Sara. gni-4788

Mitić Blagica, Vrstna ulica 39, Notranje
Gorice, spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ
Brezovica. gnm-4759

Mlakar Anja, Jadranska 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnik Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnj-4462

Mlakar Anja, Jadranska ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jože-
ta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gno-4657

Mole Zlatko, Opekarska cesta 14, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Poklicne elek-
tro šole v Ljubljanil, izdano leta 1980.
gnz-4671

Mrzel Andrej, Sava 17 B, Sava, spriče-
valo o zakjučnem izpitu Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1992. gny-4772

Mustovar Bogdan Živan, Ponoviče 20,
Litija, zaključno spričevalo Srednje šole te-
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hničnih strok v Novem mestu, izdano leta
1984. gnu-4901

Nemanič Denis, Božakovo 27, Metlika,
zaklučno spričevalo Šolskega centra Novo
mesto (obdelovalec kovin). gnm-4709

Novak Urška, Vojkova 87, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnv-4650

Ogrinc Anica, Ob Progi 2, Rogaška Sla-
tina, spričevalo o končani OŠ, izdano na
ime Tadina Anica. gnv-4454

Ogris Marko, Martina Krpana 20, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Gim-
nazije Boris Ziherl Škofja Loka, izdano leta
1985. gny-4697

Oman Bojan, Ševlje 54, Selca, spriče-
valo 3. letnika Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1992. gnb-4770

Palčnik Gregor, Ul. bratov Vošnjak 5,
Celje, zaključno spričevalo Gimnazije Lava,
izdano leta 1994. gnd-4793

Pangerc Andrej, Jakovce 7, Sežana, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Sreč-
ka Kosovela Sežana. gns-4828

Peternelj Maja, Pot na Zali rovt 9, Tržič,
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne
, jezikovne šole Boris Ziherl v Škofji Loki,
izdano leta 1988. gnx-4723

Petkičić Dragan, Šlandrova ulica 8, Ra-
domlje, indeks, Srednje kovinarske šole v
Domžalah. gny-4897

Petreković Krešimir, Cesta bratov Mila-
vcev 17, Brežice, spričevalo o zakjučnem
izpitu Trgovske šole v Brežicah, izdano leta
1997. gns-4853

Petrič Luka, Sorška cesta 32, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Škofijske klasi-
čne gimnazije. gnt-4527

Petrovčič Aleksander, Popkova ulica 9,
Cerknica, spričevalo 3. letnika PTT SŠC v
Ljubljani, izdano leta 1987. gne-4667

Pevec Lado, Župančičeva 10, Kranj, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole,
izdano leta 1994. gnu-4601

Podstudenšek Gašper, Puhova 7, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiš-
ka, izdano leta 1998. gnw-4474

Pogačnik Mitja, Prešernova 68, Bled,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole Bled. gnv-4450

Poženel Tadej, Hruševo 127, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1998. gnq-4830

Prijatelj Vid, Pahorjeva ulica 8, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 1998. gni-4763

Prosen Špela, Suhadolčanova ulica 64,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje up-
ravno administartivne šole v Ljubljani, izda-
no leta 1998. gnt-4602

Pšeničnik Marija, Viška cesta 8, Dravo-
grad, spričevalo št. 64, izdano 31. 5.
1986. gnf-4491

Radej Sonja, Dol. Leskovec 65, Bres-
tanica, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra za pošto ekonomijo in telekomunikacije
, šolsko leto 91/92. gnt-4577

Rooss Lenart, Župančičeva 6, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje komercialne
šole Kranj, šolsko leto 1994/1995.
gnz-4696

Roškar Sonja, Gregorčičev drevored 5,
Ptuj, diplomo Gimnazije Ptuj, šolsko leto
1984/85. gnl-4710

Rudić Aleksandra, Rašiška ulica 9, Lju-
bljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. gnu-4726

Sever Aleš, Križ 28, Sežana, spričevalo
4. letnika. gnu-4626

Sladič Irena, Ul. španskih borcev 12,
Trbovlje, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje šole Zagorje, izdano leta 1998.
gns-4603

Stjepanović Zoran, Kandijska 52, Novo
mesto, letno spričevalo 1. letnika. gnw-4449

Strojanšek Jasna, Cankarjeva 3 a, Krš-
ko, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Brežicah, izdano leta 1997.
gnt-4877

Stružnik Maja, Visoko 71, Visoko, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske šole na
Bledu, izdano leta 1998. gnt-4927

Škafar Panič Damir, Šempeter 102, Še-
mpeter v Savinjski dolini, spričevalo
1.2.3.letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tehnične šole, izdano leta
1992, 1993 in 1994. gny-4851

Škrgatić Bano, Prijateljeva ulica 14, Lju-
bljana, indeks, št. 18981347, izdala Filo-
zofska fakulteta leto izdaje 1998. gnk-4886

Špehar Nataša, Deskova vas 13, Stari
trg ob Kolpi, spričevalo 3. letnika Zdravst-
vene šole Novo mesto. gnu-4605

Šteblaj Barbara, Zg. Duplje 78, Duplje,
spričevalo 2. in 4. letnika SGTEŠ Bled,
izdano leta 1993 in 1995. gnt-4827

Štefanič Metka, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1979 in 1981. gnl-4910

Štih Anita, Na Rojah 9, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 1984, izdano na
ime Umek Anita. gnv-4675

Šuligoj Lea, Rožna dolina, C. VIII/13a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1998. gni-4513

Temet Olga, Bezena 76Ze, Ruše, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Ekonomske sre-
dnje šole v Mariboru, izdano leta 1973.
gnx-4923

Topalović Gordana, Ulica Andreja Ku-
marja 49, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gni-4638

Tori Andraž, Ižanska cesta 200, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežig-
rad, izdano leta 1999. gny-4722

Vesel France, Cesta Notranskega od-
reda 24, Sodražica, spričevalo 3. letnika
Elektro šole v Mariboru, izdano leta 1980.
gnp-4906

Vodopija Mojca, Verje 31 D, Medvode,
diplomo št. 570 Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost, izdana leta 1987.
gnh-4839

Vrbanič Brankica, Ljubljanska 64, Ce-
lje, spričevalo o končani OŠ. gnz-4796

Zobec Anita, Cesta na Markovec 9, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. letnika
SEDŠ Koper. gns-4578

Zor Igor, Reboljeva ulica 13, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1999. gnq-4655

Žigo Ana, Borovnjakova ul. 14, Murska
Sobota, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje strojne in tekstilne šole Murska Sobo-
ta, izdano leta 1997. gns-4607

Žnidar Stanislav, C. M. Tita 41, Jeseni-
ce, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazi-
je Škofja Loka, izdano leta 1961. gnr-4529

Žurman Urška, Zelena pot 8, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnik Gimnazije Moste,
izdano leta 1997 in 1998. gnm-4459

Ostali preklici

Avtohiša Mesojedec, Stare Črnuče 10,
Ljubljana-Črnuče, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0108361.
gnt-4902

Barle Teja, Perčeva 13, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 3197002, izdala Fa-
kulteta za farmacijo. gns-4703

Bračun Simon, Kvedrova ulica 18, Ža-
lec, študentsko izkaznico, št. 20950375,
izdala Pravna fakulteta. gng-4865

Brankovič Uroš, Rudija Papeža 1, Kra-
nj, študentsko izkaznico, št. 18940629,
izdala Filozofska fakulteta. gng-4669

Brezovec Ivan, Na tičnico 4, Šentjur,
delovno knjižico št. 17951/72, izdana 14.
7. 1972. gno-4532

Cizej Metka, Vena Pilona 12, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnu-4826

Čerin Ana, Dermotova ulica 25, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 8758 z
dne 21.2.1997. gnf-4866

Dežman Tina, Grajska 11, Bled, štude-
ntsko izkaznico, št. 31013170. gnr-4604

Duratović Samir, Steletova ulica 10, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnz-4896

Duratović Samir, Steletova ulica 10, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnw-4924

Đorojević Dušan, Gosposvetska 5, Ma-
ribor, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, št.
1389-11390/95, izdala GZS dne 9. 4.
1996. gnv-4525

Fortun Alojz, Nedelica 121, Turnišče,
delovno knjižico, zap. št. 5695, ser. št.
841944, izdana 16. 4. 1968 pri UE Len-
dava. gno-4557

Furman Viktor, Galicija 49 a, Žalec, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
kemije in biologije. gnw-4849

Grošelj Gregor, Dobja vas 181, Ravne
na Koroškem, delovno knjižico, št. 15880.
gny-4447

Hadalin Srečko, Klavčičeva ulica 7, Ka-
mnik, delovno knjižico. gng-4515

Hiti Martina, Cajnarje 13, Cerknica, štu-
dentsko izkaznico, št. 1098273, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnq-4530

Holc Nina, Archinetova 9, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gne-4717

Karas Anita, Župančičeva 6, Piran - Pi-
rano, delovno knjižico. gnu-4451

Kermavner Katja, Mikuževa ulica 8, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnx-4798

Keržin Bogdan, Dobrunjska cesta 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-4890

Kirn Antonija, Ulica mladih borcev 4,
Hrastnik, delovno knjižico. gnm-4534

Kirn Primož, Kunaverjeva ulica 12, Lju-
bljana, delovno knjižico. gns-4553

Kogovšek Simonka, Horjulska cesta 56,
Dobrova, delovno knjižico. gnq-4730
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Kolar Drago, Gorišnica 46/a, Gorišni-
ca, delovno knjižico. gnk-4586

Kos Janez, Trboveljska cesta1, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnb-4895

Kullashi Nijazi, Pot v dolino 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-4679

Lekše Anica Longar, Ulica talcev 7,
Novo mesto, delovno knjižico. gnp-4581

Lozič Jasmin, Gortanova 3, Piran - Pira-
no, delovno knjižico, izdala Občina Kranj
leta 1992. gnw-4453

Matjašič Marjan, Kraigherjeva 18, Ptuj,
delovno knjižico. gng-4690

Nefail Alajedin, Cankarjeva 5, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnf-4691

Nukić Jasmina, Ul. Iga Grudna 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-4758

Pahor Marija, Zaloška 76, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 10168, izda-
na 1. 2. 1997. gng-4440

Pahor Marija, Zaloška 76, Ljubljana, iz-
kaznico žrtev vojnega nasilja št. 14924.
gnf-4441

Plausteiner Katarina, V Murglah 179,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41960120, izdala Medicinska fakulteta.
gnr-4779

Polšak Tadej, Šentvid pri Stični 154,
Šentvid pri Stični, delovno knjižico.
gnq-4880

Primon Albert, Šeškova ulica 30, Koče-
vje, delovno knjižico. gnx-4823

Puklavec Janez, Bratov Učakar 50, Lju-
bljana, vpisni list za čoln, št.
02/03-1614/80, reg. oznaka KP-1779, iz-
dan v Kopru 15. 7. 1980. gnb-4445

Raščan Vida, Travniška 10, Turnišče,
delovno knjižico, zap. št. 192, ser. št.
131479, izdana 1. 9. 1988 pri UE Lenda-
va. gnh-4789

Renčelj Iva, Celovška 130, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Polja-
ne. gnl-4510

Sklepič Brigita, Kovačeva ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-4794

Škoberne Srečko, Laška vas 11, Laš-
ko, delovno knjižico, reg. št. 7825, ser. št.
260267, izdana 24. 7. 1980 v Laškem.
gnp-4806

Škrgatić Bano, Prijateljeva ulica 14, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18981347,
izdala Filozofska fakulteta. gnj-4887

Transporti Maver Maver Ciril s.p., Turja-
ško naselje 2, Kočevje, italijansko bilatera-
lno dovolilnico, št. 218631. gne-4767

Vičič Darja, Podgrad 3g, Podgrad, štu-
dentsko izkaznico, št. 429, izdala Veteri-
narska fakulteta. gno-4632

Zelenko Darinka, Šmihel 31, Žužembe-
rk, delovno knjižico. gnr-4579
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